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ह (Shrimat Svami Bhairabananda ) ; । 

THE present volume called “Skafaratna Samgraha” or the collection of 

| 4 hundred gems is an authoritative collection of ancient Agama scriptures on 

» Shaiva doctrine, This famous book was compiled with a commentary by Shrimat 

|) Umapati Shivacharyya, a renowned teacher of Shaiva philosophy of his time. 

A very little account can be given of this great preceptor, He flourished in 

| Southern India at the close of the Thirteenth Century andthe early years 

of the Fourteenth Century. He was the founder of the famous Chidambar 0 

Math and the images of Chidambaresvara_and Kamesvari, the presiding deities # { 

a 4 of the great temple, were installed by him. He was the author of various works ; 

(५. cluding eight books on Shaiva Siddhanta Shastras written in Tamil ४ +} 

The Skataratna Samgraha was hitherto unpublished. So _its teachings were 

' 
| 

80 long confined within a limited circle of devoted Shaivas, Its lofty and. 
sublime ideals and its excellent exposition of the Shaiva doctrine attiggted the 
attention of some of the members of the Agamanusandhana Samiti, which has 
therefore undertaken the publication of this valuable work. This volume deals in 
a masterly way with the Shaiva philosophy and its underlying ethics and religion. 
It also attempts to harmonise the different ideals of self realisation and to 
restrain their extravagance. Intellectual apprehension of the tattvas, strenuous 
self-sacrifice, unflinching devotion to Shastras and their teachings, ceremonial 
observances, rituals and yoigik practices, are all regarded as effective methods of 
approach to Shiva (The Supreme Self). The commentary in the @book 
expounds them all and describes the exact value and grade of each of them, ~ 1 
This treatise has very successfully attempted to bring the different grades of ; + 

(एलन into harmony with one another. It has been laid down that ~ oe 
disinterested doings, combined with fervent devc'ion to religion, help, to purify, pr 

» the mind. Only a mind free from vice and virtue alike can only concentrate, 
_ on the Absolute, through the grace of whose Anugraha Shakti ( gracious 
_ revelation ) the fivefold bondages of Maya are completely disentangled and 
E the true nature of self dawns of itself. The indication and introduction of 

"different paths in the form of various processes of experience and knowledge 

| (Jaana) and Diksha (Initiation ) are thus conducive to a.gradual growth 
and development of ५ Divine State and ultimate realisation of Shiva | 

। (716 Supreme Self ). 

In this harmonious blending of different courses and processes each has an 
important function to perform, but the greatest importance has been attached to 

Jnana ( Kiowledge ) and Diksha ( Initiation). The very first verse of this 
a दं ` क 



compilation starts with a proposal to explain the processes of Knowledhe 

and initiation :— < 

Shivam pranamya paramam NidhaneSamatah param ; 

Jiana-dikshe pravakshy4mi te Shrinudhvam samahitah. 

The book has been very appropriately named “Sha/aratna Samgraha” as 

the collection is sure to illumine the minds of the Sadhakas ( devotees) like so 

many brilliant gems, throwing a serene light on the path of liberation which — 

is generally enveloped in the darkness of ignorance. ‘There are also various 

directions in this book which, if correctly followed, are sure to help people 

to tide over earthly obstructions and to achieve their worldly happiness and 

success in life along with an advance in the path of spiritual progress and 

self-realisation, 

In his exposition Uméapati generally follows the directions of his Guru 

Sampradaya (the school of his ewn religious preceptors and the famous 

Shaiva preceptors like Sadyojyotihpida, Ramakantha, Narayanakantha who 

were masters of the inner meanings of the various revelations of Shiva made 

through his different dmnayas (faces), According to the author the true 

knowledge was revealed and transmitted to this earth in the following order :— 

Shiva to Sadashiva, Sadishiva to Nidhanesha, Nidhanesha to Svayambhi. 

From Svayambhii this knowledge was handed over to Sixty Thousand Balakhilya 

Rishis who were really competent to receive it for transmission to the ordinary 

mortals of this earth according to their individual competency. 

The three essential categories accepted in this treatise are— 

(r) Pashupati ( The Lord of all beings ) 

(2) Pashus ( Beings in bondage ) 

(3) Pasha ( Bonds of matter ), 

The kinds of evidence upon which the conclusions in this book have been 

based have been clearly described in it. It will appear that three kinds of 

| = 14 + 11. ences have generally been admitted, They are— 

वीः *) Sarvavat (2) Sheshavat (3) SAmanyatodrishta 

(111 ‘oughly to analogy, induction and deduction in European Logic. 

Ruthetity of Shruti, Smriti and Agamas is accepted as unquestionable and 

` arrefutabie. 
The cause of this world, as indeed of every effect, is viewed under three 

heads, Nimitta Karana ( efficient cause ), Upadana Karana ( material cause ) 

and Sahakari Karana (formal cause ). Pashupati, the Supreme Lord, is the 

only efficient cause, Prakriti, His Divine Nature, who is inseparable from Him 

is the formal cause and Bindu or Matter is the material cause of this universe. 

These three ultimate factors and their relation with one another have been clearly 

defined with a special reference to actual visualisation and ultimate realisation 

ending in Tattvajiiaina or the Knowledge of the True Self which alone leads 

to Moksha ( Liberation ), 2 



|

 

_. Pashupati or the Lord 

<= Pashupati or Shiva, the Supreme Lord, is the only efficient cause of the ध “universe with His inherent powers of Drik ( Supreme consciousness ) and Kriya 
Action) which are the two correlated aspects of His eternal transcendant power. 

Drik kriyatmakamaishvaryam yasya tad datrapirvakam 
Tshvarah sotra mantavya Saktidvayayutah prabhuh, 

Werything in this universe emanates from Him. He is the Lord over all while He Himself knows no Lord. He is in every object of this phenomenal 
orld as the one supreme and omnipresent essential spirit while He Himself 
above Maya in all.times and in all circumstances. He is infinite. He always < scends the universe. He becomes as Shakti the universe but does not cease to be what—He always is, was and will be. 

His Anugraha Shakti that the devotees attain 
“according to their own individual deserts, 

Though inexpressible in nature, He manifests Himself in “two forms viz, Chala and Achala—Chala which is ever-changing and Achala which is ever- enduring. The universe with all its aspects taken as a whole may be regarded as His Chala form, while Drik Shakti and Kriya Shakti, ( His Divine Nature ) represent his Achala or changeless aspect. The Supreme Nishkala or Nirguna 
t from which the universe is born or manifested. The five functions of Sristi, Sthiti, Laya, Anugraha and Tirodhana are discharged through His Drik Shakti and Kriya Shakti. He also assumes for this purpose five different forms ८४, Ishina, Tatpurusha, Aghora, Vamadeva and Sadyojata. The following is cited from Mrigendra Sarahita :— 

Tadvapuh paicabhirmantraih paicakrityopayogibhih 
Isha-Tatpurushaghora Vamajairmastakadikari, 

Though formless in nature, He is all-powerful and is functioning in various Ways and forms, Just as a magnet attracts things though devoid of any limb or just as Time, which has got no physical body, produces innumerable 4 changes in the world phenomena, so does Shiva perform His + eS । functions in an utterly inexplicable manner. = 0 His manifestations assume a threefold for 
| Static, Potential and Kinetic states. 
~ Shaktodyuktapravyttashcha kartd trividha ishyate ¢ Sakteh pravyittibhedena bhedastasyopacharatah, 
_ When = Almighty Shiva remains in a static condition w 

ion whatsoever He is regarded 
hen He is in a creative 

It is through the grace of 
salvation of different grades 

Shiva assumes a creative or immanent aspec! 

m in accordance 
The text runs as follows ;— 

ithout any manifesta- 
as Shanta or in Niskala ( transcendent ) attitude, 
aspect but has not actually evolved, He is a state of Sakalaniskala which is called Sadishiva. When He actually begins to create, He assumes a grosser aspect. This immanent aspect of Shiva is called Ishyara. He has been clearly described in the lowing verse —; 

। 



iv. 

Proktah sa nishkalah sthilastatha oe Ishah Sadashivah Shanta iti ndmna Sthitistviha 
Ichchhanugraha kartrtvallayabhogadhikaravan 
Trividhah krityabhedena Kathito namabhedatah, 

+ to this doctrine there is an Evolution of Jana ( Consciousness ) prior to Creation. The first stage of this emanation is called Avabodha, which is of two kinds ov, Samavayavarti and Parigrahavarti, Samavayavarti is also of two different grades wiz, Bodhariipa and Kriyadripa. The Kriyarapa ( Active aspect ) has also two distinct divisions vfs, Anugraharjpa and Tirodh&naripa. The different subsdivisions are indicated in the following table :— 

Avabodha 

(त त Samavayavarti 
Parigrahavarti 

| (क Bodha ca 

८ ~ ——EEEEEe 
| | 

Anugraha Tirodhgna 

This supreme knowledge of the self ( Avabodha ) is revealed through five faces of Sadashiva situated in five different directions 2६, Urdha ( upward ), Parva ( forward ), Dakshina ( right ), Uttara (left ) and PaSchima ( backward ). 
Sristikale Maheshanah purusharthaprasiddhaye 
vidhatte vimalam jijanam pafichasrotobhilakshtam, 

The Agama Shastras were with Him ( Shiva ) as Nada ( Cosmic Sound ) They 
were revealed to the created beings by Sadashiva through His five faces 
and as such, consist of six different grades including the Nada State, 

The word Shastra has been defined as follows :— 

> Shuddhatmanam hitam Shastram trayate yad bhavarnavat 
Tachchhasanaparitranach chhastramityabhidhiyate, 

The Shastras are all-pure in nature and Sure to purify their followers by dispelling all fear, doubt, suspicion and want of restraint both physical and mental, They accordingly lay down certain practices and injunctions, which when followed with sincerity, earnestness and firm determination are sure 
to lead a devotee to his desired goal. 

The Supreme Self (Shiva) is the efficient cause of this universe, He 
becomes as Shakti the universe, This emanation is like a shining forth 
without any change. He remains the Supreme as before and yet appears 
as different in effect, He always transcends the universe, 

This efficiency is manifested through His five Divine functions :—(1) Janma 
( Creation ), (2) Sthiti ( Sustenance ), (3) Dhvangsa ( Dissolution ), 
(4) Tirodhana ( Playful Obscuration ), and ( 5) Anugraha ( Gracious Revelation ), 



Vv. 

(1) Janma (Creation ) refers to the processes of evolution from the 

Shiva who is the direct efficient cause of the following factors :— 

7, Unadulterated elements ; 

The universe composed of these elements ; ze 

3. The residents of this universe ; 

4. Their combination with the material bodies ; 

5. Their connotations and denotations in the forms of sound. 

He is the indirect cause of the following, His Maya Shakti being their direct 

Elements alloyed with one another in a fixed proportion cause :—I- 
( Prapanchikrita Bhuta ) ; 

2. The universe composed of those adulterated or mixed 

up elements ; 

3. Created Beings who are subjected to birth, death, migrations 

to different forms and species by way of rebirths, divergent 

experiences through recurrence of birth, death, happiness, 

sorrow, success and failures, etc. 

-The direct creations of Shiva are all transcendental in nature and are meant 

for rendering necessary help and guidance to the beings created through 

His Maya Shakti. They include Vidya, Vidyeshvaras and others who are 

all pure and Divine, having their origin from the All-pure, the Supreme 

Shiva, the Absolute. They are also termed Shiva and Shakti according 4§ 

they are masculine or feminine. 

All manifestations from Shiva are called Janma ( Creation ). 

(2) Sthiti (Sustenance ) means that function of the Almighty due 

to which the universe maintains an orderly method of existence, growth and 

development, and the created beings exist to serve their respective purposes 

according to the Divine dispensation. 

(3) Dhvangsa (Dissolution) is principally divi 

Adhama ( Lowest ), Madhyama ( Medium ) and Uttama ( Highest ). 

takes place at the time of nocturnal 

st three lokas (regions ) 

dissolved, is 

ded into three kinds : 

The form of dissolution, which 

Brahma ( the God of Creation ) when the fir 
repose of 

Bhuloka, Bhubarloka and Svarloka are 
of the universe 72. 

called Adhama Laya ( Dhvangsa ) 

When at night Shrikantha ( Another G 

of the creative energy ) is at rest all the tattvas 

Prithvi tattva and ending in Guna tattva are 

termed Madhyamapralaya. 

At the time of Mahapralaya ( Final dissolution ) everything visible or in- 

visible with the exception of Maya Purusha and S$ 

dissolution is called the Uttama Pralaya. 

Shiva the Supreme Lord is the efficient cause of all these forms of 

Pralaya ( Dhvangsa ). 

od representing 8 different aspect 

( principles ) beginning from 

dissolved. This process is 

hiva are dissolved, This 
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(4) Tirodhana (Playful Obscuration) is the peculiar indescrib. 
able function through which the Omnipresent Almighty veils himself from the + 
individualised and embodied self. 

(5) Vimukti or Anugraha (Gracious Revelation) means the 
function through which the Jivas or Pashus are liberated from the bends of 
illusion and matter. The revelations, which are by nature pure and true, lead to 
the ultimate truth. The processes of liberation are various, Their main divisions 
are only two as shown below :— 

VIMUKTI or MOKSHA 
( Liberation ) 

1 
| i 

__ Para Apara 
(Nirishvara—R ealisation of (Seshvara—Identification of the 
self independent of any individual self with the god- 
concept of a godhead ) heads known to be the direct 

creation of the Almighty Shiva) 

The above fivefold Divine functions of the Supreme’ Brahman ( Shiva ) are 
eternal and they continue even at the time of Mabapralaya (final dissolution). 

Pralayepyanugrhnati Srjatyavati hanti cha 

Tirodadhati Bhagavan na Kalapckshaya Sada. 
The true knowledge of Shiva, the Supreme Self with His functions, can 

alone lead a Pashu or Jiva to liberation. A Jiva ( embodied soul) cannot 
achieve liberation by his own attempts only, as his powers are only limited 
and restricted through Mala ( Impurities ). 

The All-Merciful Lord Shiva who is the only grantor of liberation reveals 

His true nature only to competent devotees and thus grant them the 

Kaivalya or Mukti ( absoluteness or liberation ). 

This vindicates the usefulness of worship which leads to the knowledge 

of the Supreme Self. 

PRAKRITI. 
Prakriti is the Divine nature of the Supreme Shiva. She is not distinet 

from Shiva, nor has She any separate entity from Him like the Prakritj 

and Purusha in the Shankhya Philosophy. She is inseparable from Her 

Lord Shiva in the transcendent state as well as in His aspect as the Lora 

of the Universe, 

As the rays of the Sun cannot be separated from the existence of the Sun, the lunar rays cannot be separated from the Moon and heat cannot 
be separated from fire, so the Prakriti (Shakti ) cannot be separated or severed 
from Shiva. She is the formal cause of the universe while Bindu ( Matter ) 
is the material Cause. When Pashupati, who is the efficient cause of 
the universe assumes a creative mood, the formal and material causes 
become efiective,* All these various forms of causal shakti (energy ) have 
their shares in the five functions of the Supreme Brahman ( Shiva ), 



vii. 

The author of this book is not in favour of the identification of the material 

cause with the efficient or the formal cause as done by the teachers of 

the Vedanta and other schools of Philosophy. According to the Vedanta 

Philosophy Supreme Brahman is both the efficient and the material cause of this 

universe just as a spider is held to be in respect of the cobweb. The author has 

attempted to establish his theory of causation in refutation of other schools of 

Philosophy by putting forth his arguments in the following way :— 

“Nanu Umanabhijantorlutatantung prati nimittatvamupadanatvang cha drista 

miticet. Na. ‘Tatrapi tadasyagata-la!aya eva tatra upadanatvat. Kinca Ishvar- 

asyopadanatye tasyaparinamitvamacidr
ipatvang cha prasajyeta. Tadupadeyasya 

Sarvasya Prapafichasyapi Cidriipatvapattischa, Ata eva tat sama-vayishakterapi 

nopadanatvam. Chidvivartlat vangika@re Jagat-Satyatapattih. Na-chestapattih. 

Sarvapramana-siddhasya jagatopahnotimasakyatvat.” 

The identification of the material cause with the efficient cause cannot 

be established by the illustration of a spider and the cobweb. In this case, 

the spider is the efficient cause and the juicy liquid coming out of its body 

is the material cause of the cobweb. Besides, if the Lord is accepted as the 

material cause of this universe, then He must have undergone a transforma- 

tion as the manifestation of the Lord in the form of the universe could 

not be effected without His being transformable and unconscious. Moreover 

in that case there could not be any unconscious object in this world everything 

being product of the universal Life, the Supreme Consciousness. From the 

above arguments it is also evident that Prakriti, His Divine nature too cannot 

be held to be the material cause of this universe. Hence the formal cause 

seems to be distinct from the material cause, If it be argued that this 

phenomenal world is an illusion and nothing but the result of cosmic ignorance, 

it is not acceptable, for the existence of this world is established by all sorts 

of evidence. The existence of this world cannot be denied on any account. 

The author has also tried to refute the Naiyayik and Vaisheshik theory of 

causation by arguing in the following lines :— 

The Naiyayik and Vaisheshik preceptors hold that the atoms are the material 

cause of all the created objects. The plurality of causes being combined in 

Samayaya Sambandha ( relation ) have produced this world with all its various 

objects. As innumerable threads combine to produce a piece of cloth, so also 

innumerable kindred atoms having combined together created the world as a 

whole and the innumerable varieties of objects contained therein, The author 

fficiently analytical 
holds that the illustration of the cloth and its threads is not su! 

hreads in their turn owe their origin 

as a deeper analysis is sure to reveal that thet 
mary cause, threads should 

to the cotton. In the presence of the cotton as the pri 

not be regarded as the cause of the cloth, So also in the presence of the Lord 

as the efficient cause, His Prakriti (Nature ) as formal cause, and Bindu (matter) 

as material cause innumerable atoms created out of them should not be regarded 

as the cause of this universe, 



viii. 

According to the exposition in this volume, Prakriti induces the Lord 
Shiva to follow His fivefold Divine functions through Her machination, and 
She, as the formal cause, draws a design of the universe which is manifested in 
forms with matter as their material. पञ the various forms and the different 
nomenclatures of the objects both animate and inanimate are Her designs. 
She is practically at the root of everything in this world. 

The following verses are quoted from Sarvajhanottara :— 

“Nishkalé parama Shaktirachintya sarvatomukhi 

Samsiikshma nirmala nityananda niryanadayini 

Taya dhritath jagat sarvamekayanekarupaya 

Ashya trddhvam niralamvang nirdidharang niramayam 
Achintyam vyapakang Shantang sristisangharavarjitam.” 

In support of this view, the text also runs as follows :— 

Karanm cha na Shaktyanyachchaktirnachetana chita 

Vishaygniyamadekang bodhe kritye cha tattatha. 
The first movement of the immovable Absolute is due to none except His 

own Prakriti ( Divine Nature ) which cannot be Achetana (भल ). 

This Prakriti again admits of two classification viz. Para and Apara. fara 
is named Vagisvari Mahamaya and Apara is Maya or Avidya. Mahamaya 

acts jointly with Shiva as formal cause to bring forth effects conducive to 

the ultimate realisation of the Self { Moksha) while the inscrutable ways 

of Maya encases the self in the body. Mahamaya in union with Shiva 

brings forth all that is pure and conducive to Moksha or ultimate liberation 

whereas Maya in union with Shiva has produced all that veils knowledge 

of the self and thereby causes birth, death, infirmity, diseases, sorrows ana 

miseries and other bondages of an individual. 

Pashu or the Jiva 

Jiva has been defined in the text as below :— 

Dehanyonashvaro vyapi vibhinnal) samalo-jadah 

Svakarmaphalabhuk Karta kificijiiah Seshvaral, एवाप). 

Pashu or Jiva is the embodied self. In him the soul has become 

individualised or circumscribed. He dwells in a material body but is neither 

matter nor the*body, Unlike body he is ever-enduring. He is also pervasive 

though he lives distinct from other embodied and individualised souls. 

LIBERATION & THE STEPS LEADING TO IT. 

Athatma Vimalo baddhah punarmuktashcha dikshaya. 
Vijneyah sa tridhavasthah Kevalah Sakalosmalah. 

Jivatma, which is fettered with multiple limitations and in the end be- 

comes free through dikshg is naturally pure. It has a threefold state, Kevala 



1x, 

appearing to be impure, though absolute in essence, Sakala ( fettered with Kala 

etc. )and Amala (pure ). The last stage can only be achieved as a result of ` 

initiation and practical lessons received from the Guru ( Preceptor). Tt ulti- 

mately leads a Jiva to Liberation when it becomes Shiva as it were. The know- 

ledge of Jiva, who is essentially Shiva himself, had been blurred and shrouded 

with five Kanchukas ( sheaths ) through which Maya was operating, Suddha 

vidya, revealed-through proper initiation from a competent Guru, removes those 

veils. All the impurities in the creature ( Pashu) fall off and it becomes 

one with the Lord of Pashus (Shiva, the Pashupati). He thus attains the 

highest goal of life fe. the knowledge of his own real nature, It is just 

like one regaining his consciousness. 

The text goes on to say— 

Vivekino viraktasya jijnasa chopajayate. 

Jijnasopeta chaitanyam Pashung sansarasagarat. 

Jighriksaya yunaktena yuktam prerayati prabhuh. 

This quest for the Real becomes keen when the phenomenal world 

of experience appears to a Jiva to be transient and full of unhappiness, 

miseries and incongruities, 

The All-merciful Parama Shiva grants this dawning of discriminative know- 

ledge to the embodied soul through His Anugraha Shakti and inspires an efficient 

and competent Sadhaka (devotee ) to be gracious to this creature as a preceptor 

and to unfold to him the true nature of the self as well as the universe. 

“Sa deshikamanuprapya Diksh@ vicchhinna bandhanah 

Prayati shivasayujyang nirmalo nirupaplavah,” 

The Jiva, into whom the Gracious Shiva instills the Shakti ( Shaktipata ) 

to feel an urge to meet and surrender itself to the mercy of a powerful Guru, 

versed in the true and perfect knowledge of Self and skilled in the practices 

leading to its attainment, becomes free of all kinds of impurities ( Mala ) 

and shines in his pristine glory as Shiva himself. 

“Gururjathagratah Shisyam suptan dandena bodhayet, 

Shivopi mohanidrayam suptangScchaktya prabodhayet.” 

Shiva awakens the Jiva from the sleep of nescience by inspiring it, through 

His Anugraha Shakti, just as a preceptor rouses, by a stick, a disciple found 

asleep neglecting his daily duties. 

“ASarirang yadatmanam pashyati jhana chakshusa 

Tada bhavati shnt@tma sarvvato vigatasprihah.” 

Through the Divine eyes of knowledge, the Jiva realises its all pervading 

nature, beyond the physical limitations and the material body and casts 

away the sheaths of Maya and desire which gradually helps it to be composed, 

tranquil and serene and to stick to its true nature. 

“Snena kramayogena parim kevalatam gatah 

Anddyasuddbi Stinyatyad prapnoti na bhayantaram.” 
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x. 

By going through the various stages of yoga described in the text, 
the Sadhaka (devotee ) discards all kinds of dualistic experiences and 
ultimately attains the state of the Absolute Self. The five sheaths of 
Niyati, Kala, Kala, Raga and Avidya lose their hold on it and can no 
further effect any illusion causing miseries and cycles of life and death, 
Such a Jiva will never be born again, being freed from all Sangskaras 
( inborn tendencies ). we 

“Pashubhavad yadatitya Patibhavena tisthati 

Tat tasya gamanam nama sarvajhe gamanam kutalh.” 
The Jiva, who in its true nature, was nothing but Shiva, though not 

conscious of it, now discovers that truth revealed through the grace of the 

All-merciful Guru, who is also none but the Lord of the Universe. 

“Bhagne ghate yatha dipah sarvvatah samprakashate 

Dehapate tatha chatma bhati sarvvatra sarvvada.” 

The material body of a Jivanmukta Purusha continues till its 

prarabdha karma is fully exhausted. When however it quits the body, the 

eternal Soul, so long encased in it, shines forth in its perfect radiance 

and glory and ultimately unites with the Eternal, All-good and All-blissful 

Supreme Self, the Shiva ( The Lord of the Universe ), ‘This can be compared 

with a flame obstructed by the body of a vessel in which it was placed, 

shining in its natural brilliance after the vessel is broken to pieces, 

The Moksha ( Liberation ) is the state in which there is an eternal rest 

from worldly sufferings which desire brings upon men. ‘The individualised 

self ( Jivatma ) merges in the transcendent spirit, the Supreme Consciousness 

leading to a state of eternal bliss beyond the worlds of changing forms. 
This cannot be gained by mere philosophical speculation. All that will count 
is what we are, and how to realise the fundamental truths as embodied 
in the Mahayakyas ( grand sayings ) of the Vedas— 

Mahavakyas :— 

(1) Prajnanamanandang Bramha. ( Perfect knowledge and 
Bliss is the Brahman, ) 

(2) Ahang Bramhasmi, (I am none but the Supreme Brahman ) 

(3) Tattvamasi. (That thou art. ) 

(4) Ayamatma Brahma, on self is surely none but the Brahman 
itself ), 

The Divinisation of the embodied Soul ( Jiva) sets in with the above 
supreme knowledge ( Pardjnanam ) as a result of proper initiation from a 
competent Guru according to the Agama Shastras. This has been dealt with 
in this treatise in a masterly way. The readers are sure to derive much 

benefit in going through it 
Om. Tat. Sat. 

Kalikashram, Belur | ऽ 
- HRI BHAIRABANANDA. 

May 19, 1943. | 
= 

ऋ 



श्री१द् आर्थार wae प्रवत्तित 

तन्त्रपरकाञ्च-म्रन्थमारा--२२ 

रातरत्न-सम्रहः 
शेवतन्त्र-स्वतन्त्र- 

श्रीमद् उमापति शिवाचारथै- 
संगृहीतः 

मेदिनो पुर-मण्डलान्तर्गत - 
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श्रीः 

श्रीमापतिरिवाचाययकरत- 

VISA 
वन्दे कुन्दन्दुधवल-दन्तमिन्नान्तरायकम् । 

दानधारापतद् भृङ्ग-संगीतं कुजराननम् || 

श्रीमद्(१)भ्रसभामध्ये निलयमानन्दताण्डवम् | 
कुबौणमुमया देव्या सेव्यमानं शिवं भजे ॥ 

कालादितत्व-परिणामधुरीणमाया-वि्तोभक-सफुरदनन्तनियोगधुयैः | 
खद्धाध्वजन्मपटुविन्दुविजुम्भकारि-पाशान् बिमोचयतु नः परमेदवरोऽयम् ॥ 

चिदम्बरे @ane: शिवश्रीरमापतिनीम शिवागमज्ञः | 
स्व(रौ)यम्भुनिदवासमतङ्गदेव्यामतं मृगेन्द्रं किरणं पराख्यम् || 

श्रीदेवीकालोत्तरविद्वसारं 

ज्ञानोत्तरं वीक्ष्य दशापि चैकम् । 
साराणि सूत्राणि शतं गृहीता 

चकार बन्धं शतरत्नरूपम् || 

कणेभूषणयोग्यानामागमज्ञानशालिनाम् । 
छअरमीषां शतरन्नानासुस्लेखः क्रियते मया 1) 

एषां च सूत्राणां ररतं राजनाद्(३) मुक्ति-मुक्ति-रागोत्पादकतात्(४) इष्टबिधानाच्च | 
यथा खत्रये-- ` 

$  राजनात् सर्वतच्चेषु रागादेभ्योऽधिकारयोः | 
 रत्नानीष्टविधानाच्च चिन्द्राद्याः() शिवशासने ।। इति । 

रव्रवयै लेवसुक्तम्ः-- 

राजनात् सर्व तचचेषुःरागादैभ्धोऽधिकारयो; | 

ईश्वराणां शिवानाच धारणौयतया feat ॥ ४ 

पुंसामप्रतिषोदारमरोचिनिचयेन च । 

रत्रानौ टविधानाच् fern: शिवशासने ॥--रत्रवयम् ॥ ५ 

Or (१) मदसः (२) marae (३) राज्नसाद् (४) त्पादत्वात्° (५) fare: 

— 



२ 
श॒तरत्नसंग्रहम् 

इह जगति कलिकालावेशात् अआगमाथं लुप्त पापर
ुडमताभिवरद्धौ सटां गुरुशिष्यक्रमे 

च aga स्वशिष्यान् अनुप्रदीतुकामः परमकारणिकरोमापतिशिवाचायेस्तावदखिलागमः 

ज्ञानकाएडसारभूतं संसारपाशसन्दानितानां(१) 
पशुना पद्ुलनिवरत्ति-शिवत्वामिव्यक्ति-हेतु- 

ज्ञान-दीन्ञासखरूप विवेचक-सिद्धान्तनिणेयं da
l? tard संजग्राह । तस्य संग्रहस्य सद्यो 

ज्योतिःपाद-रामकण्ट-नारायणकरएटावोरशिवादिव्य
ास्क्यासारण स्मद् गुरुसम्प्रदायानु- 

सारेण च व्याख्या क्रियते । सा च व्याख्या ऋ १ 

पदन्न पदाथेक्तिविम्रे। वाक्ययोजना | 

आत्तेपोक्तिसमाधानं व्याख्यानं TATA इति | 

aa प्रथमं (३)प्न्थादावभीष्देवता-नमस्कारस्य 
raf च वक्तव्यतयाऽयं 

संग्रहकारस्तादर्यैन स्वायम्मुवसत्र प्रथम गृह्णाति- - 

शिवं प्रणस्य परमं निधनेशामतः परम. | 

ज्ञान-दीक्षे प्रवक्ष्यामि ते ET समाहिताः ॥ १ 

aa शिवशब्देन सवीर्थज्ञानकनतंचलत्तणो वित्रविनाशदेतुरशिवापहः पशुनां च 

Ran: अप्रमेयतरादिरूपः शान्यतीतः WAAL प्रतिपाद्यते । यथा तत्रैव-- 

अग्रमेयमनिर्देदयमनोपसम्यमनामयम् । 

wed स्वगतं नित्यं भ्रुवमव्ययमीद्वरम् ।। 

अप्रसेयमनन्तत्वाद्()निरदेदयमलक्ष्यतः | 

अनौपम्यमसाददयाद् विमलव्ादनामयम् ॥ 

ger चानुपलभ्यलराद् व्यापकलाच्च सवेगम् | 

=
 कारणणशन्यलाद्चललाच्च तद् AAG 

ॐकारात्मतया भाति शान्त्यतीतः परः शिवः | इति | 

Caai गथा लोके राजन्ते महाधतयाः gana । समीपवर्तिना रागसुत्पादयन्ति। पुरेयावयवैः 

धार्यन्ते, दौधिमन्तोविधायोनि च भवन्ति। तथः विन्दादयः पदाथा; सरेषु ्क्वादिषु aay उपादान 

तथाऽि्टादतेन च प्रकाशन्त ईश्रराण)मनन्तादौनां शिवानां च खदागिवादिपदस्थानामात्नामभ्यो देतुभृतेग्यो ~ 

यथाखमचि क्षारे रवुया नुया ST
ATA: द्! रागे) भवति) परुषाणां देते विया ध्येयतया aaa | 

anfasa-faeavaaa) मुक्तिमुनाख्याभौ टप्दायनय भेदन्ति। तस्मारैतैऽपि शिवशास्त्रे waa Hae 

दत््याद्ारः। शप्रतिइतविकच ते स्त्वया देषानतिथयं दितम्" !-रनरवयोकलेण्विनो ४० ३ 
— 

Or (१) ्तानितानां (२) Halk (३) quae (४) Hee 



. 
शतरनेसम्रहम् 

मुक्तात्मनामप्येतछक्षणए-लक्तितत्वात् तेषामपि नमस्कार्यं स्यात्, तन्म, भूदिति क 

तस्य॒ विरोषणतया परमपदयुक्तम् । परमः अनादिसिद्ध इयः । awe त ` 

तत्मसादलन्ध-शिवतयोगितया ततो वैषम्यम् । तदुक्तमाचार्येः-- - 

मुक्तात्मानोऽपि शिवाः किन्ते तत्प्रसादत मुक्ताः | 

सोऽनादिमुक्तं एको विज्ञेय.“ इति । [ तत्प्रकाशः ६ J 

तादृशं शिवं नमस्य । अतः परं शिवप्रसाद्-विधूत-वन्धनमाविभृतसवीधथज्ञानक्रियं 

सवीनुप्राहकं ark निधनेश-नामानं तन्त्रा(१)वतारकं द्रं च प्रणम्येति सम्बन्धः | 

चं भि 
निघनेशात(र) स्वयंभूतं त्रिकोश्र्धेन सम्मितम् | 

निधनेशात् स्वयम्भूतं श्रुतवान नलिनोद् भवः ।। इति । (१।५५) 

शत्र स्वयम्भूतशव्देन स्वायम्भुव se उच्यते । ज्ञानदीन्ते प्रवक्ष्यामीति | 

ज्ञानं च दीक्ञा च ज्ञानदीत्ते इति दन्द्रसमासः । प्रवक्ष्यामि प्रकर्पेण वक्ष्यामीति प्रतिज्ञा- 

वचनमिदम् | अनया ज्ञानग्रतिज्ञया पव्यादिषदाथतिामपि तजज्ञेयानामथौत् प्रतिज्ञा- 

सिद्धिः। इन्द्रनिदेशश्च द्रयोरपि प्राधान्यज्ञापनार्ेः । कस्यचिज् ज्ञानं प्रधानं, कस्यचिद् 

Haft दीत्ताव्याव्या । तयोः कनुराचायस्य ज्ञाने प्रधानम , aig दीक्ेति। ज्ञान- 
ae: पतिपदार्थेऽन्तमीवेण तन्त्राथसारतया प्रवक्ष्यामीति प्रतिज्ञा कृता । ततः स्वयं 

| शिवशक्तिनिपाताच्छिवदीत्तया dara ज्ञाना्थिनोऽधिकारयोग्यान वालखिल्यान् पष्टि- 

। साहस्रसंख्याकान् ऋषीन् समाधायावस्धापयति- ते शृणुध्वं समाहिता इति । ते प्रकृते 

ara समाहितमनसो भूता wyatt: | अनेन प्रथमसूत्रसंग्रहेए संप्रह- 

कारेणाऽयनेन देवरारुनमस्किया-परतिज्ञा-ष्वशिष्यसावधानतस्यापनानि कृतानीति वोध्यम् | 

अध्यापकस्य वोध्यबोधकलन्तणः परा(३)दिकः Tafa: सम्बन्धः | तत्र शिव-सदा- 

= सम्बन्धः परः, सदाशिव-निधनेशयो्महान , निधनेश-स्वयम्भुवोदिव्यः, स्वयम्भु (५)- 

वालखिल्यानां दिव्यादिव्यः, बालखिल्य-मनुष्याणामदिव्य इति पश्चविधः सम्बन्धः परादिको 

बोद्धव्यः । तथोक्तम-- 

{ परो महांस्तथा दिव्यो दिल्यादिव्यस्तथैव च | 

अदिव्यदचेति पञ्चैते सम्बन्धाः (५) परिकीर्तिताः ॥ 

अस्य संग्रहस्य तु ज्ञानादिविं(६)षयः । तजज्ञानं फलम् । ज्ञान-दीक्योरस्य च 

Or (१) तवा” (२) framed मूनचिकीष्चर्ेन कतोर्तित' (३) पान् (4) ae (५) स्बन्धः (६) दितिधरयः 



शतरत्संग्रहम् 

ae सम्बन्धः | -दीक्षितास्वधिकारिण इति विषय-प्रयोजन- 

सम्बन्धाधिकारिणो ज्ञेयाः ॥ १॥ 

अथात्म(१)प्रतिज्ञातयोज्ञानदीत्तयोः प्रतिपाय-प्रतिपादकभाव-सम्बन्ध-प्रयोजन-निर्देशक- 

तया रौरव(र) स्ायम्युवसयादिमं (२) सं संहति - 

अथाऽऽत्म-मलमायाख्य-कर्मबन्ध-विमुक्तये | 
व्यक्तय च शिवत्वस्य रिवाज् ज्ञानं प्रवर्तते ॥ २ 

अथ चिच्छक्तिसंनिरोध-कत्रैधि(४)कारत्तयामिमुखभावादनन्तरम् | आममलमायाख्व- 

कर्मवन्धविमुक्तये- खत्मनामणनां मल(“)रूपो मायारूपः करमरूपो यस्मिविधो$ 

वन्धस्तद् विमोचनाय । शिवत्वस्य॒व्यक्तये च शिवभावध्रकाशनाय च। शिवात् 

परमशिवात् ज्ञानं प्रवत्तेते उत्पत इत्यथः । इद च मूलसूव्रं,(६) तन्त्ा्थ-निरूपकल्ादथ- 

शब्दा्यलङ्कततवाच्च । तथा BAZ 

यत्र बीजमिवाशूदो महातन्तरा्थपादपः | 

arate yaaa तदथ(७)शब्दाद्यलङ्कुतम् || इति । ^" 

अव्रामनो व्यापकस्य शिवलुसन्नि(८)रोधको रः | “fa प्रतिव(५)द्रशिवत्लोऽसौ 

नोपायं विना ज्ञेयं Sei वा ज्ञातुं कततुं वा शक्तोति। तस्थ(१०) दि भोगोपायापेकस्य + 
मायाख्यो बन्धः कलादिकः प्रति(११)पाद्यते। माया जगद्योनिः। तदाख्यो बन्धो 

यः स तथाख्यायते। भोगसाधनोपेतस्य भोगाभिप्रेतस्य भोग्यं कम॑ धर्माधर्मसमाल्यात- 
मिति। अयमात्मनो मलादिकखिविधो बन्धः | यतो दि अनेन युक्तस्य न सर्वत्र 
युगपत् शिवत्वं प्रकाशते । तस्यात्मनो(१२)स्मात् त्रिविधाद् बन्धाद् विमुक्तये शिवतवव्यक्तये 

च शिवाद्(१३)नजिषत्तो (१४)ज्ञोनं प्रवततेते। पञुभ्यः पाशेभ्यश्च यज् ज्ञानं प्रवतत, तत् 

* तच्वप्रकाशादिषु aay ‘aqua पाशः शयादिना सल-कमे-सयूलसामाया"पाथातुयाइकभिवक्तोनां 

पञ्चानामधानां बन्धत्मभिदितम्, भ्रव तु वैविध्यमिति कथं न विरोध इति नाशङ्गनौयम् । सलकमेमायाख्यानां 

पाशानां जडानां खकायकरपाघामर््यात् तदनुयाहकतथा Daan: परमैश्ररशकतेः गौयपाशलात् स्थलसक- 

मेदभित्राया मायाया एकलविवचथा च बन्धत विध्योपपकः । 

+ सद्वितभाग ete लोकोऽथ नोपलभ्यते | 

Or (x) धान्य (२) गौर (३) दिकम॑० (४) कर्धि (५) मत्० (६) Hae (9) दधै° (र) चिर 

(€) प्रतिबन्ष° (१०) Tete (११) तिपद्य (१२) नौ सावि° (१३) निवा? (१४) जिप्रचाज्नार 



| ५ 

पडुरूपव्य जकत्वात्(१) पाशरूपत्राच्च FAA पाशानां gear जनयति । शिवस्तु 

पञ्ुपाशविलक्ञणः पाशप्रतिपक्तमूतः सकलसामर्ध्योप(रोचितः, तस्माद् (३)यज् ज्ञानं 
्वत्तते, तत् पाशानां निवृत्तये प्याप्तं दृं च । समानजातीयस्य प्रतिवद्धशक्तिकस्य 
समानजातीयमेवाप्रतिवद्धशक्तिकं शक्तिव्य कम् । रिव्रश्चात्मनः समानजातीयः । तस्य 

परतिवद्भशिवत्वसयाप्रतिवद्धशिवत्वोऽसौ शिवतव्यक्तये(४) सत् ज्ञानं प्रवर्तयतीति युक्तम् । 
अत्र च ज्ञानपदेन शिवशक्तिवाचकेन अववोधरूपं dared च द्व विधमपि संगृहीतम् | 

ननु darn: कथं ज्ञानरूपत्वमिति चेत् ? उच्चते । यथा सवितु(५) गौभस्तिर्थ- 
प्रकाशको(६) दाहमपि कुन (५) प्रकाशरूपतां न जहाति उभयरूपोऽपि प्रकाश(८) 
इत्युच्यते । तत्रापि ज्ञानरूपतां(९) न जहाति । तेनोभयरूपं ज्ञानमि्यक्तम् | 

मल-मायाख्य-कर्मबन्धयुक्ततम् अनुप्राह्यलन्तणम् | एतद् व्यस्तं समस्तं ® च 
विवक्षितम् | केषाच्विन्मलयुक्तानामनुग्रहः । केषाश्विन्मलकर्मयुतानाम् | केषान्चिन्मल- ~ 
मायाल्ययुतानाम् | केषान्विन्मलमायाकर्मयुतानामनुब्रहः । कत एतद् व्यस्तं(१०) समस्तं 
च विवक्षितमिति । यतः(११)अकलानामपि शोध्यत बोध्यं च वक्ष्यति । ते चु सकला 

द्विरूपा विज्ञानाकलाः प्रलयाकलाश्च । तेषासुभयेषामपि मायाख्यस्तावन्नास्ति । विज्ञाना- 

कलाः ्षीणकमीणः । तेषामपि ये निगृदकारेणानुप्देणालुगृहीतासते ferret wate रेणानप्रहेणानुगरहीतास्ते शिवतुल्या मवन्ति | 
ये साधिकारेणणाऽनुगरहदीतास्ते मायातीता विद्यावि्येदवरा भवन्ति | मलमायास्ययुक्तानामपि 

mane: सम्भविष्यति । कतश्चिदुपाया(१२)त् क्षीणे कर्मणि मायाख्यो वन्धः सखकारणे 
प्रलयं याति(१३) । तस्य च प्रलयाभिमुख्यकाल एव कदाचित् परमेश्वरशकतेरनुमह (१४). 

रृततकालस्यानियतववात् आसनोऽपि चिच्छक्तिसंनिरोधकत्रेधिकारक्तयाभिमुख्यकालस्य 

नियतत्वात् तद्नुप्रहो भवत्येव । अस्मदादीनां मायादिमण्ड(१“)लस्थानां च व्रि्याविदय- ॥ ५ 
इवराणां च मलमायाख्यकमवन्धप्रहाणएम(१६)चप्रहः, यतस्तषा(१५)मपि मायादिमण्डल- 

स्थानां विद्याविदयेदराणां कलादियुक्तानां भोगमुजां सतामनुप्रहः । इदं afe शिवाज्(१८) %# 
ज्ञानं प्रवत्तेत इति अनुप्रहोपायलक्तणमव्यापकं, इच्छामात्रेणापि केषांचिदनुप्रह इध्यते । सा 
चच्छा ज्ञाने छव्याप्तेति चेत् १ न । इच्छापि शिवशक्तिरेव । सा च दानक्तपणलक्तण- 
त्वात् दीक्लान्तःपततीति वोधरूपत्वात्यागाच(१५) ज्ञानमित्यनेन व्याप्यत एवेति | 

* व्यस्तं समस्तमिति। तथाचोक्तं त्चप्रकाशे-- 

पशवस्तरिविध। जेया विन्नानप्रलयाकलाः सकला; | 

मलयुक्तस्तवादो मलकर्मवुतो दितौयय्च ॥ १। ८ 
मलमायाकमेयतः सकल... । इति । 

Or (१) व्यज्गला० (२) पचि (३) ate (४ यैस् सन्ना (५) स्विद् (६) fate (9) Afae ॥ 
(८) काशे (९) agate (१०) व्यक्तः चैव Re (११) तकेवला० (१२) दुपायाः (१३) यादि (१४) नुग He 

, (११) मङ्गल० (१९) TIA (१७) Gate (१८) वन्ना° (१९) लादिव्यागमा९ 
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aad area निवृ्ति-तच््वा(१)भिव्यक्तिरेतुतया क्रियादि-योगचयौणामान्थक्यं 
्ाप्रमिति चेद् । वाढम् । तथापि चयौ-क्रिया-योयानां विचयात्््वादिक्रमेण शिव-सालोक्य- 

सामीय-सारू्य-सम्पादनद्रारा शिवसायुज्यदायकन्ञानदेतुेन वेयथाद्य(र)भावात् । 

ज्ञानोतत्तिनिमिततं तु क्रियाचयौः प्रकीत्तिताः | 
तथाच सुप्रभेदे--योगाभ्यासं ततः कला ज्ञानं तत्र तदाभ्यसेत् | 

"= तदाऽज्ञानान्धकारं च ज्ञानदी।न नाशयेत् | 

शिवन्ञानवोधसंग्रहे-- 

अथ चयी-क्रिया-पादं योगपादं तथेव च । 

ज्ञानपदं क्रमाच्चैव शिवेन परिभाषितम् ॥ 
पतच्चतुविधं साग सालोक्यादि-फलप्रदम् | 

सुप्रमेद-- सालोक्यं चैव सामीप्यं सारूप्यं agers तथा | 
3a चयदि-चुष्टयेऽपि dae: अधिकारसम्पाद्कतया साम्येऽपि ज्ञानफल- 

सायुल्यरूपो्वेगतिसम्पादकतया ज्ञानेन समप्राधान्यमुक्तम.। तथा वक्ष्यति संग्रहकारः - 

यस्सात् ग्रवितताद् बन्धात् परसंस्थानिरोधकात् । 

daa मोचयत शेवं धाम नयलयपि ।॥ इति । 
अत्र च दीत्ताभेदः क्रियाकरणमणडने प्रदरितः-- 

निर्वो (करोषञचता तुपाधिकरणाचा्सखितेनाऽसुना 
साधारा तु चतुविधा सह् विना बीजाधिका्मात् | 

Zann शिवलोकधमेभजनात् तत्रादिमा भौतिकी 

ने्रिक्य(३).ग्रपरा तु जातिचिसिता व्यागात्त करता संस्क्रिया ॥ 
निर्वीजा द्विविधा नरएमम्रतदा सद्यभ्निरेणापि या 

नित्याद्याश्रयवजनात् ठु सदधिकाराधिकारोज्मिता | 

साधारेति चतुविधा पुनरियं ज्ञानक्रियाभ्यां द्विधा 

जञानी(४) ज्ञानवतां क्रिया afagai या चाक्नुषी(५)पूरविका 1) इति ॥ २ 

aa ज्ञानपदोपात्तदोक्तारूपाद् व्यतिरिक्तज्ञानस्य sft देव्यामतसुत्रेण संगृहाति-- 

ज्ञानं द्विविधमाख्यातं परं(६) चेवापरं स्मरतम् | 

परं चेवावबोधाख्यमपरं शाखमुत्तमम् ॥ ३ ॥ 

Or (१) faaate (२) वादि (३) नेिक्या (४) जानि (४) चाच्तषि (६) पारं वाचारप॑° 
= 



शतरन्संग्रहम ५ 

तत्र परापरभेदेन ज्ञानं द्विविधम् । परस्मववोधरूपम् । अपर कामिकादि-तन्त्ररूप- 

fea: | तथा an reife — 
ज्ञानं शिवं परं बोधमपरं तन्त्र(र)संज्ञितम । इति | 

अव्(३)बोधरूपं ज्ञानं च शिवस्य शक्ति । सा च द्विविधा समवायवत्तिनी 

परिभरहवत्तिनी चेति! aa समवायवरससिन्यपि द्विविधा वोधरूपा(४) क्रियारूपा चति । 

तत्र बोधरूपा सवो्थपरिच्छत्ती। क्रियारूपापि द्विविधा । अनुप्रहपरूपा तिरोभावरूपा 

चेति। तथा चोक्तम्-- 
अनुप्रह्-तिरोभावौ द्रौ धर्मो हि सदाशिव । इति । 

aa परावबोधरूपं ज्ञान(“)मपरज्ञानरूपशब्दारूदमेवार्यृषु प्रवर्तते । नन्विदं (&) 

जञानं दीत्तायाः फलम्, अतः कथं ज्ञानदीकयोरनुपरहोपायतीसाम्यमुक्तम् १ सयम् । 

किन्त॒॒ज्ञानमाचायं(५) साध्यं साधनं च ज्ञापयति। स च तस्माद् व्रिदितसाध्य- 

: साध्यसिद्धये साधनं प्रयोक्त शक्रोति। सरवेत्र च 
सव्तिवा(८)दिनो सुक्तिसिद्धये ज्ञानमेव प्रतिजानीते । न चानुष्ठानं विनासौ भवितु- 

महेति। यत्रापि च ज्ञानादेवेति, तत्रापि च सा(८)धनानुष्ानमवस्यभ्मावीति । तस्माद् 

ज्ञानदी्तयोरुमयोरपि समानतयाऽ्मरहोपायचं पू्वसूत्ोक्तमुपपन्नम. । ३ ॥ 

शथाववोधरूपस्य परजञानस्य दशनातमताप्रणिक्रमं मृगन्द्रूत्रेण[२१.दशेयति- - 

सृष्टिकाले मान agate | 
विधत्ते विमटं ज्ञान पञ्चस्रोतोऽभिटक्षितम् ॥ ४ 

aioe सगौरम्भे मदेशानः परमेदरः पुरुषाधंप्रसिदधये पुरुषार्थस्य परापरसुक्ति- 
“arena: संपराप्यथम् । विमलमति । अववोधासमूनौ. नादरूपचेन प्रथमं परस्तत्वाद्- 

गृहीतोपाधि(१०)भेदम् | aff पञ्च च तानि स्रोतांसि पश्चस्रोतांसि 
उ्व-पर्व-दक्तिणोत्तर-पश्चिमाननानि(११) अभितः समन्ता(१२)त् लक्तितं saa 
लक्षितम् । सदाशिवरूपेए कामिकादिभिन्नदशनाततां प्रा(१२) तमिति यावत् । तादशं ज्ञानं 

greed विधत्ते निर्मिमीते। निष्कलान्छिवात् अववोधरूपं ज्ञानमेव प्रथमं नादरूपतन | ̂“ ^+ 
Fa । पात् सदाशिवरूपात् तन्त्राकारतां प्रा्मिल्यधरः । तदुक्तं पौष्करे - 

अदृ्रिभवाच्छान्ताच्छिवात् परमकारणात् । 

छि रास RN 
Or (१) षतिन (२) तन्तेसम्मितमिति (३) भ्रपबो” (४) रुपः (५) म्। अपिर (€) नचितं । 

(9) चारंसा० (८) नादिनी (९) ससा (te) तोवधि (११) मानितेः (१२) खम॑ता अल (१३) प्रहिः 



= 
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तत्रैव-सदाशिबोऽपि भगवान् नादरूपतयागतम् । 
पटृपदार्थमयं(१) ज्ञानमनेकच्छन्द् एव तत् II 

[न॒ निष्कलशिवस्य वागिन्दरियादिरदहितस्य कथं नादोत्पादकत्रमिति चेत् १ न । 
इन्द्रियादि-रदितस्यापि अयस्कान्तस्य लोहाकषणसामथ्यंवन्िवस्यापि तत्सामरयोपपत्तेः। 
तदुक्तं पराख्ये-- 

सन्निधानेन यस्या(२)ऽस्मिन् स्वकार्यस्य सम्भवः | 

अचतहीनेऽपि सामथ्यं दृष्टं ()त्कर्षणात्मनि ॥ 
साम्यं तद्रदीशस्य wage निसगेजम् । इति । ८ 

पौष्करे च-- वागीन्द्रियानपेन्ञस्य शक्तिः सर्वत्र निःखता | 

= अत्यन्तविमलत्वेन तया वक्ति किमदूभुतम् ॥ इति । 

तथा किरणे-- 
निष्कलः fea कल्योऽसौ यद्वाकल्यः कथं जगत् । 
यथाञ्त्र कुरुते शक्या तथा शास्त्रं न किं प्रभुः ॥ इति। ^, 

अत्र शाखरशब्द्(४)निवेचनम्-- 

शुद्धात्मनां हितं शास्त्रं त्रायते यद् भवार्णवात् । 
तच्छासनपरि(“)त्राणाच्छाख्रमित्यमिधीयते || 

तत्र॒ लौकिक-वेदिकाध्याप्मिकातिमागिक-मान्त्रिकभेदेन सदाशिवस्य प्रतिमुखं (६) 
पच्चविधभिन्नानि पथ्चविंशतिस्ोतांसि भवन्ति । तेष्वेवान्तगौतं सकलं वाङ्मयं शाख- 
जालम् । तथा कामिके-- 
(~ ^` लौकिकं वेदिकं चैव तथाध्यासिकमेव च | 

SRAM च मन्त्राख्यं तन्त्रभेदमनेकधा ॥ 
सदयोवाम-महाघोर-पुरुषेशानमू्तयः | 
प्रत्येकं TAT: TAR लौकिकादिकम ॥ 
पच्चवरंशतिभेदेन खोतोभेदः प्रकीतितः | 
पषवेवान्तगेतं वस्तु वाङ्मयं वस्तुवाचकम् || 

रा सोमदा 
पञ्चधा लौकिकं तनतरं(७) तथा तन्त्रं च वैदिकम् | 

v 

or (१) wate (२) ame (३) eee (४) स्टगोषः (y) रिखवा० (६) ao भित्रानीति पञ्चविधानि 
(9) तन्वत° 



तन्त्रमाध्यातमिकं तददतिमागं तथैव च Il 

तथैव मन्तरत्त्ाख्यं तेषु यद् बहुधेरितम् । इति । 

पतजञोकिकादिसरूपं सवीमशम्भकरत-सिदधान्तवीपिकायां प्रपञ्चितमिह प्रन्थ-गौर- 

मयान्न लिखितम् । तत्रैवाऽधा्येताम् । तव मान्तिकं पश्चविधमपि क्रमेण उवै 

पूर्व-कुवेर-वरुण-याम्य-सम्बन्धात् सक्तिदसिदधान्त-समविषदरणगारड्(१)सवेवशीकर
" 

वाम-मूतम्रदनिवारकमूततन््रशचुच्तयकरमेर संज्ञकम् । तथा कामिके 

“ तथैव मन्तरतन्त्राख्यं सदाशित्रसुखोद्धवम | 

सिद्धान्तं गारं वामं भूततन्त्र ्च भैरवम् ॥ 

उ्व-ूर्व-कवेरा-पय-याम्य(२) THE यथाक्रमम् । 

एतानि सिद्धान्तादीनि कामिके() यथा-- 

सामान्यच्च विशेषश्च शैवं वेशिष्टिकं वचः । 

शत्र च शाखरूपनज्ञानेवेदादज्ञानमपरम । सिदधान्तज्ञाने' परम् । सिद्वन्तजञानेऽपि 

शिवज्ञानं प्रमे । स्दरज्ञानमपरम । शिवज्ञानमपि प्रवक्तृक्रमादा(४)यजनकक्रमाच्च 

परापरत्व(५)मादध्यात् | पं शदरज्ञानमपि। तथा उपभेदानामपि परापरत्वमिति 

, परापरमेदा वोध्याः। वं शब्द्रूपज्ञानवत् अववोधरूपक्ञानस्यापि aaa (६) 

डद्धमागै-शिव-सदाशिव-पु-माया-प्काशकलादिभि
ः परापरमेदा मन्तव्याः । तथा 

दी्लारूपज्ञानस्यापि नैिक-मौतिक-निरवीज-सवीज-शिवधमि-लोकघम्योद
िभिः परापरभेदा 

seen: । उक्तं SA 

तदेकमप्यनेकलं शिववक्तूम्बुजो द्रवम् | 

परापरेण मेदेन गच्छत्यथैप्रतिश्रयात् ।। 

तथा कामिके-आदावमद् दविधा ज्ञानमधिकारिविभेदतः | 

परापरेण Baa पतिपदवधेदर्शकम् ।। ` 

शिवप्रकाशकं ज्ञानं शिवज्ञानं परं स्तम् । 

.. वेदा्यपरविज्ञान gaara | 

यथा विलक्षणं चक्षुः पायां इव(<)-विड़ालयोः | 

तथा विलक्षणं ज्ञानमेवमेतत् परापरम् ॥ इति । 

सिदधान्तज्ञानं कामिकादीनि प्रणवाय ुपयन्तानि(८) प्रणीतानि यानि तानि शिव- 

मेदाभिधेयानि शिवाधिकरणज्ञान(९) शिवभेद इत्युच्यते । बिजयादीन्यशटादशसंख्यातानि 

Or (१) mage (२) यान्युवक्रद्य (३) निकौ यः (४) कमाय 

(५) परम्! (€) मागेथद° ७) न्यवि० (८) नांप्र (€) करणं fot 

2 



१० शतरत्तसंग्रहम 

तन्त्रास्यनादिस्द्रादिस्द्राणां यान्यभिदितानि तानि स्द्रभेदाभिधेयानि स्द्राधिकरणज्ञानं 

ae इति । अत एव रद्रामभिन्नमश्टादशसंख्यकमिति faeces तन्त्र(१)मष्टा- 

विंशतिसंख्यकम् | 

स्वायम्मुवे-चिन्तामणिखित्राऽसौ शितः सस्य कारणम् | 
` ` एकमेव शिवज्ञानं विभिन्नं दशधा पुनः ।॥ — 

तथाऽ्टादशधाभिन्नं भेदान्तरविसपितम् | 
(र)भेदो स॒क्ुटतन्त्रे बणितः-- 

श्रोतारः शिवभेदानां पारस्पयोखयस्रयः | 

at dt तु स्द्रभेदानां पष्टसक्ता Tea ।। 
तद्भेदः किरणे प्रपच्वितः-- 

खषयनन्तरमेवेशः शिवान सृष्टा दशात्मजान् | 

ज्ञानमेवं विभव्ये(३) कं तेषां ततसंखवयाऽवदत्(४) ॥ 
कामिकं प्रणवाख्यस्य सुधाष्यस्य तु योगजम् | 

दीप्राख्यस्यापि चिन्तयं तु कारणाख्यस्य कारणम् || 

अजितं सुशिवाल्यस्य देशस्यापि सदीपकम् | 

सुक्ष्म तु सृक्ष्मसंज्ञस्य कालस्यापि सहस्रकम् || 

सुप्रभेदं गणेशस्य हयेशसंज्ञस्य AAT | 

एवं प्राथमिकं परोक्तं पुनरन्यो TRH: ॥ 
प्रणएवात् त्रिकलः प्राप्तः कामिकं त्रिकलाद्ररः | 

सुधाख्याद् योग(५)जं तन्त्रं भस्मसंज्ञस्ततः प्रभुः ॥ 

दीप्तादरद्रात् तु चिन्त्यं च गोपतिश्च ततोऽम्बि(कौका | 

कारणं कारणाच्छर्वस्ततः प्राप्तः प्र(«) जापतिः ॥ 

अजितं (८) सुशिवात् प्राप्त उमेशोऽप्यच्युतस्ततः | 

ईशा(०)द् दीप्त त्रिमूततिस्तु ततः प्राप्तो(१०) हृताशनः ॥ 
सूक्ष्मं (११) TEAS मवः(१ रोप्रापस्तस्मात् प्राप्तः ATS: | 

कालसंज्ञात् सहखराख्यं मीमो TATA: खगः(१३) ॥ 
गणेशात् सुप्र(१४)भदाख्यं चविष्नेशस्ततः शशी | 

अंशामचांय॒संज्ञात् तु प्राप्तो छयप्रस्ततो रविः ॥ 

Or (१) तवाम (२) ओोवमेदो (३) विधज्योक (४) यावत्० (५) योग॑ ce (६) तौपिका (७) प्रजातिः 

(र) अज्ितसु° (९) ईशादौ (१०) प्रा्ताह० (११) सृ Ae (१२) भवप्रा (१३) खग ९१४) सप्रभोष्यं | 



शतरत्रसम्रहम् ११ 

एवमेते शिवाः ख्याताः शिवभेदा दशादयके | 

EUSA? AISA स्द्रभेदः परो मतः ॥ 

दृशाष्टसंल्यया BS Tawa बुद्धिमान् । 

शिवस्ततसंख्ययेवेह पुनस्तान् बोधयत् वगः (2) 1 

रुद्रस्याऽनादिसंज्ञस्य विजयं तन्त्रसुत्तमम | 

पारमेशं महातन्त्रं श्रीरूपम्य प्रभाषितम् 1) = 

निवासं यद् दशाणेस्य resid नाम शुलिनः । 

मुखविम्बं प्रशान्तस्य विन्दो: सिद्धमतो मतम् |) 

शिवनि(३)प्य सन्तानं सिंहं सौमस्य चोदितम् | ; 

चनद्रहासमनन्तस्य भदरं सवीमतो मतम् (४) ॥ A) if 
निधनस्य सखयम्भूतं विरजं तेजसः स्मरतम् । 

कौ (५)रव्यं ब्रह्मणेशस्य शिवा्यस्य च माकुटम् ॥ 
किरणं देवपितुः ख्यातं ललितं चालयस्य तु | 

आग्नेयं यच तद् cata: शिवस्यापि पुनः परम् | 
एते जाताः सहज्ञाने शिवदेहात् पुनः श्रणु I 

्राप्रश्चानादिसंज्ञात् (£) तु विजयं waza: । ` 

शरीरूपात् पार(4)मेशं तु प्र प्रोऽस्मा(८)दुशना स॒निः ॥ 

द्शात्तराच निवासं सं (५) प्राप्ता शेलसम्भवा | 

Mavi aa तु कचाख्यो मुनिसत्तमः || 

प्रशान्तो(१९) सुखविम्बन्तु दधीचिनीम यो ु निः। कीन ) 

विन्दुसंज्ञाच्च यत् सिद्धं प्राप्तश्चर्डेखते गणः || 

शिवनिष्ठाच्च सन्तानं संप्राप्तो हंसवाहनः | 

नारसिंहं तु यत् सौम्यान् नृसिंहः प्रापवान् महान् || 
प्ननन्ताचन्द्रहासं तु प्राप्नो देवपुरोहितः | 

भदरं सवोत्मदेवात् तु वीरभद्रो महागणः || 

स्वायम्मुवं तु निधनात् cara: पद्मसम्भवः | 

विरजं तेजसः ata: प्रजारक्तणतत्परः |) 

कौ (११)खव्य बरह्मणेशा(१२)त् तु सम्प्रापो नन्दिकेद्वरः | 

Or (१) संख्यन्यप्य० (र) खग (३) निच्ख (४) नीनुत्मतं (५) कौरवं (ई) ve 

) पराम (८) प्रापो खाशना (€) स प्राप्ताः (१०) प्रशान्ता (११) कौरवं (१२) ब्रह्मगेशंतु । 



१२ शतरत्नसग्रहम् 

इशानात् सुकं प्राप्नो महादेवो ध्वजाश्रयः ॥ 

किरणं देवपितरतः प्राप्तः संवतेको मुनिः | 

्आालयाहलितं Sat सदर भेररूपवान् I 

आग्नेयं व्योमसंज्ञात् तु सम्प्राप्तो ATH पुनः | 

तन्त्रसेदो मया प्रोचतधात्र(१) संकिप्रलक्षणः 1) 
येषु भेदेषु यो भेद उपेद्: स उच्यते | 

भेदोऽयसुपचारेण कल्मितः स यतस्ततः ।। ^“ 
फलेदो न BLAST ज्ञानभेदः प्रकरस्यते | 

इदं ज्ञानं क्रमेण सदाशिवा (२)नन्त-श्रीकणएट(३)सुनिगण-परम्परया भूमौ प्रवतत | 

तथा--अनुष्टुप् छन्दसा पूवं निवद्धं(४) बहुकोटिमिः | 

सदाशिवेन देवेन ततोऽनन्तेन धीमता ।। & 

पौष्करे तेनोक्तं परमेशेन श्रीकण्ठाय महात्मने | 

` श्रीकण्टाद्रषयो लब्धास्तेभ्यो लब्धाः(५) खमानवाः ॥ 

एतन्महातन्त्रं चतुष्पादात्मकं भवति । AAT BIT ( २।२ )-- 

त्रिपदां 1 चतुष्पादं महातन्त्रं जगत्पतिः ॥ इति ॥ ४ ॥ 

्त्यराब्दरूपस्य ज्ञानस्योन्मु(६)खे विरसत्ऽपि परिणामसुखतया भेषजवत् लस्य 

्राहमलमिति प्रतिपादयितं परा(«)ष्यसत्रेए तस्य भेषजतनिरूपणं करोति-- 

ज्ञानमेतच्छिवक्ष्मोत्थं संगृहाणात्मभेषजम् | 

परिणामसुखं alg विषयुणदशशकम् ॥ ५॥ 

आत्मभेषजमेतज् ज्ञानं संगृहाण" गृह्यतामियर्थः । ater सवस्य भूम्य् - 

भवलात् अस्य ॒ज्ञानरूपौपधस्यापि उत्पत्तभूमिं दृशेयति- -शिवकषमोत्थमिति । शिव 

* मातद्ग-पारमैश्ररे तेवसुक्तम् - 

अनुटप्ङन्दसा पूष निवहं कोटिसंख्यया | 

सदाशिवैन 28a ततीऽनन्तेन धौमता ॥ 

--मातङ्गपारमैश्रम् । १।३१ 

+ विपदाथमिति। पति-पश-पाशप-पदाथवयप्रतिपादकम्, प्दाधान्तराणामतैवाऽन्तभावात् । चतुष्पाद्- 

, मिति! किया-चर्या-योग-विद्यापादैविंभक्तमिलधैः । 

` 0. (र) an सं (२) बमननरं, (३) गक्ष (a) निवन (a) दमा (Chee (9) पया ° | 



परिणामः उद्कंः # उत्तरकालसुखक उद्कंः ॐ लसुखकरम् | स्वादु श्रमृतसमानत्वात् । विशेषगुणदशेकं 

सवरज्ञतादिगुणानामभिव्यखकम् | अर पधपक्ते विरोपगुणस्य स्वास्थ्यस्य (१)दशकम् | अनेन 

विरोषणत्रयेणाऽपि ज्ञानस्याऽस्य ऋअम्राह्यताशङ्का निरस्ता । लोकं उदकंसुखकराणणाममृत- 

रूपाणां विशेषगुणएसम्पादकानां पदानां स्वरपि ग्राह्लादिति | आत्मभेषजमिय- ₹ 

स्याऽभिप्रायः- यथा ag: प्रकाशनशक्तिः वतमाना पदयुलमलरुद्रा गुरुरूपेण परमशिव ' 

aaa परमकृपालुना तद् मेषजज्ञानप्रयोगेण पडुलनिरसनद्रारा पुनरभिव्यञ्यत इति | 

तदुक्तं शिवधर्मोत्तरे-- 
oz व्याधीनां भेषजं aga प्रतिपत्तः(२) स्वभावतः | 

aga संसारदोषारां प्रतिपत्तः शिवः स्मृतः 1 

sites च सामध्योद् यथा दोपं विसजेयेत् | 

(नथात्मज्ञानभेषञ्याद् दोपं च(३) विनिवतेते 1 
तस्मात् स पृशिडितः शान्त(४)्तपस्वी विजितेन्द्रियः | 

शिवज्ञानस्य सम्बन्धाद् मावमालोच्च मुच्चते | ५ ॥ 

इयता प्रवन्धेन ज्ञानस्य वक्तव्यतां प्रवि्ञाय तस्य प्रयोजनमुपवस्ये तदुद्विध्यममिधाय 

तस्य बहृतन्त्रभेदाकारितां प्रसाध्य Adare च समधितम्। इदानीमनेन शिव- 

ज्ञानेन प्रतिपाद्यानां पति-पञु-पाशरूपाणं त्रयाणामपि पदाथोनां सदूभावावेदकतया ? 

BeAr TATU प्रथममनुमानस्वरूपचतुष्टयं मतङ्गसत्रेण गृहाति-- 

धमंण साध्यते धमी कचित् कार्येण कारणम् | 

कारणेन कचित् कायं कचिदाश्नायदर्चनात् ॥ ६ ॥ 

aa प्रथमपादेन सामान्यमिति अनुभयात्मकमिति लब्धसंज्ञाद्रयमनुमानसुक्तम् | धर्मेण 

गन्धादिरूपेण अधिष्ठेयपदार्थेन धर्मी प्रथिव्यादिरूपः आधाररूपः पदार्थैः साध्यते ज्ञायते | 
रूपव्यतिरेकेण < मिस्वमावमात्रपरतिबन्धमूललादिदमलुमयातमकं < 

BATE धमेधर्मिस्वभावमात सामान्य]. “ 

मित्युच्यते । तथा योगपादे-- 
~क : 
शोषवत् पूवेवान्यत् सामान्यमपरं स्मृतम् । 

९ 
उदकः फ़लसुत्तरमित्यमरः | p 

Or (१) खाद्यद्० (२) परचख (३) ज्ानदोषं च ज्ञानमेषा नि० (४) शस्तपखौ। 



- 

१४ शतरत्नसत्रहम् : eee Oe 
एतेनाऽचुमानेन कचित् पतिपदाथप्रकरणे शक्तिरूपधमेण शक्ति(१)पतिर्र्मी (र) 

साध्यते | यथा वा पुपदाथप्रकस्णादौ ज्ञानक्रियालक्तणेन धर्मेण IAIN 
धर्मी साध्यते । यथा गन्यादेः कस्तूरिकादिः। तथा द्वितीयपादेन कार्यलिङ्गमिति 
विशेषवदिति च लव्धसंज्ाद्रयमनुमानमुक्तम्। कचित् कार्येण कारणं aga (३) 
पदाथेप्रकरणे प्रथिव्यादिरूप-कारयेण तन्मात्रादि-मायान्तं कारणं साध्यते । यथा az 
गन्ादिभिमेत्तगजानुमानम् । तथा- - 

गाव स्थूलात् TIS मद्गन्ि च | 

स्तम्भशय्यादिभिधिहेरत्रासीन्मत्तवारणः || 

अतीतो ह्यनुमानेन साध्यः शेषता वुधैः | इति।. २ 

कृतीयपादेन कारणलिङ्गमिति पूर्ववदिति च(५) लन्धसंज्ञाद्यमलुमानमुक्तम । कचिद् 
मोगपदाथेप्रकरणे GEASS आगमसिद्धकारणभावेन(६) कायम् आसुष्मिक- 
मोगपदाथेः सुखातको दुःखरूपो वाऽनुमीयते | उपयपदाथानुष्ठानेन सिद्धिसुक्तिलक्तणं च 
फलमनुमीयते । यथा विरिष्टवनादिभिः कारणैवुध्ठयादिकायमनुमीयते । यथाऽत्रैव 
योगपादे-- कृष्णाजननिभेरुच्चैः सागोपैर्निविदधनैः | 

क fafaa(s) विपुलैः कतिग्धै(८)सदिनिर्घोषसङ्कलैः 1) 
Maza दष्ट वष्टि: (५) प्रमीयते | an 
एवं पूवेवता साध्यमनुमानेन Fz सदा ||. इति | £: 

चतुर्थेन पादेन च्गमालुमानसुक्तप | कचित् = यत्र तु त्रिविधस्यापि कायकारण- 
धरमस्वरूपप्रतिबन्धस्याऽपगमः, तत्र विषये । तआन्नायस्य(१०) दशनात् आगमसिद्धेनानु- 
मानेन साध्यते । यथा मनत्रमनत्रेश्वरादीनां बैन्दवशरीरादिरि(११}यनुमीयते । 

ननु धेः शोौडयादिरनेकत्र वतमानो नियतधर्मिणं व्यभिचरतीति कथं ततो विशिष्ट 
धर्मिसिद्धिः। तथा कार्यमपि बह्धक्रमू(१२)धादेधृमादि दयते । कारणमपि वनादि 
कायं amie कदाचित् करोति कदाचिननेवयनेकान्तिकिलात् कथं ताभ्यां arent 
साधयितुं शक्येते इति । 

अत्रोच्यते | न धमेमात्रस्याऽस्य देतुलमिष्यते। अपितु अव्यभिचारविरिषट- 
धर्मिणः कस्यचिदेव Aiea, तथास्वभावतेन निश्चयात् । न तु तस्य व्यभिचारः 

Or (१) शक्ति; ge (र) वञ्च धिं (३) तद पदा (४) Mee (५) gaaa (€) कारणाभा० (9) afay 
(5) wtmfefts (<) दरे परिः (१०) कचित् at यख ० (११) रादितयामिय० (१२) अक्रादिमूर्षाेधु* 1 
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सम्भवति। यस्य॒ व्यभिचारः पाण्ड्लादेनै तस्य za) तस्य॒ चाभ्यासतो 

नियतधर्मिगत-विशेषम्रहणेन व्यभिचारामावाद्धेतु्मेव । तदुक्तम-- 

न as Rafat धर्मिणं व्यभिचरतीति | 

तथा कारणमपि मेधादि । यदवदयं कायेजनकस्वभावं न तद् ब्रह्मणापि प्रतिबद्धं 

शक्यम् । यत् तु अजनकस्वमावं न तदिन्रेणापि जनकं शक्यं कतुमिति न सुष्टु विवेचितं 
कारणं कार्य॑(१) व्यभिचरतीति | तदटुक्तम-- 

यदभावि न तद् भावि यद्भावि न तदन्यथा | 

इति चिन्तावरिपन्नोऽयमगदः किन्न पीयते || इति । 

वरं वक्षयमाण-पयादिपदा्निरूपणोपोद् घाततया Taare गृहीतानि । यथा-- 

“चिन्तां परकृतिसिद्धयथामुपोद् घातं प्रचक्तते" || £ ॥ 

इति उपोद् घातप्रकरणम | — 

wa पदा्थेसिद्धये ्ननुमानचतुष्यं प्रमा(र)णएतयोपन्यस्य saa तावत् पतिपदार्थो 
बिशेषवताऽनुमानेन साधयितु विशवसारोत्तरं गृहाति-- 

अचेतनस्य मायादेः प्रवत्तकतया पतिः | 

सिद्धः तर्वा्थवित् कत्ता व्यापकः सततोदितः ॥ ७ ॥ 

स्ोथवित् सर्वज्ञः । कती सर्वैकता । व्यापकः सर्वव्यापी । सततोदितः(३) freee: 
पतिः अचेतनस्य जडस्य | मायादेः माया-महामायाप्रमुखस्य जगतः प्रवृत्तिजनकतया सिद्धः 

परिज्ञातः । एतदुक्तं भवति--मायादेस्चेतनस्य safe: चेतनाधिष्टानपूविका, अचेतन 

्रदृत्तितात् , रथादिप्वृत्तिवदिति प्रवृत्तिरूप-कार्यलिङ्गानुमानेन तलकारणतेया पतिसिद्धि- 

रिति। वं क्तियादिकं aad कार्यत्वात् घटवदिवयादययनमानेन निरुढज्ञानक्रियाशक्तिक- 
wren सर्वज्ञपतिसिद्धिरूहनीया । वायवीये 

| अस्ति कश्चिदपरयन्त-रमणीय(४) गुणाश्रयः | 
ऋं निमौता पडपाशविलक्तणः | इति | 

Or (१) कार्यन (२) प्रमातयो° (३) aaafea: (४) रमणि aye 
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पौष्करे अचेतन जगद् वि्राश्चेतनप्ेरणं विना । 
्दृत्तौ वा fagat वा न खतन्तरं रथादिवत् ॥ 
योऽत्र प्रवकः शक्तः स पतिः(१) परिपषयते | ( ११० ) 
विवादाध्यासितं (२) विदतं Praeger । 
कायैतवादावयोः सिद्धं कायं कुम्भादिकं यथा || ( १ प० ) इति । 

मतङ्ग --एवं हि परलन्त्रत्वाज् जगतोऽस्याऽखिलस्य तु | 
्रबृ्तदुद्यते यस्मात् तस्मात कती देवरः ।। इति । 

पतिः fag: । कथमवसीयते ? पातीति पतिरियनेन शब्देन कारण- 
मात्रमेवाऽवगम्यते। स विशिष्ट एवेति ॥ ५ ॥ 

एवं लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिरिति न्यायेन प्रमाणसिद्धस्य पतेरसाधारणधर्मरूपं 
लक्तणं पराख्यसत्ेणाद-- 

टकक्रियात्मकमैदवयं यस्य तद् दात्पूर्वकम् | 
Sam: सोऽत्र मन्तव्यः शक्तिद्वययुतः प्रभुः ॥ ८ ॥ 

यस्य॒ दकक्रियामकं ज्ञानकियास्वरूपम् tea fare दातरपूवकं gt न विद्यते 
दाता यस्य तद् दातरपवेकं, पूवं केनापि न दत्त, armed: । स शक्तियुतः 
ज्ञानक्रिया-शक्तियुक्तः । ज्ञानशक्तेः प्रयोजनं जगदु विषयज्ञानम् , क्रियाशक्तिस्तु जगत्- 
कारणम् । तदुक्तं Ta 

ज्ञानशक्तया विजानाति क्रियया कुरते जगत्(३) | 
इति । प्रभुः स्वतन्त्रः अनीदवरः feat: अत्र श्रस्मिन् शास्त्रे मन्तव्यः ज्ञातव्यः | 

अत्र॒ ॒स्वभावनिर्मलदक्क्रियालक्तणशक्तिमत्तं पतिलक्तणमिल्यक्त भवति । तत्र 
शक्तिमच््रमिवयुक्तं मले अतिव्याप्रिः, तदर्थ दकृक्रियालक्तणेति | TAA ABTA 
न्यतिव्याप्निः, तदथं निरमलेति | saat प्रसादमुक्तेऽतिव्यापिः, तदथं स्वभावेति | 
तेषां शक्तिनमल्यस्य शिवप्रसादाधीनतया स्वाभाविकल्ामावात | तदुक्तं TTI 

चिद्रूपमात्मनो रूपं हकक्रियागुणएलक्तितम् | 
जञानरूपस्थितस्यापि स्वरूपं टकूक्रियात्मकम् || | / 

Or (१) स am: पति प्ररि° (२) विनादाद्म सितं (३) शत्या च fasta क्रियाश्त्तया aad) 
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qeafa(2) च--कर्तशक्तिरणोनिलया वरिभ्वी(र)चेदवरशक्तिवत् । 

तमरचन्नतयाऽथेषु नाभाति निसतप्रहा ॥ 

पौष्करे ज्ञान-करिये शिवे प्रोक्तं सवाथ निमले परे । इति च ॥ 

ननु लक्तण-प्रमाणाभ्यां सवेज्ञलेन AeA च पति साधितः | तत्र ada 

मृततिमन्तरेणाऽलुपपन्नमित्याशद् तस्य मृत्तिरपि स्वशक्तिेवेति प्रतिपादयितुं साधद्रयमतङ्ग- 

सूत्रं ( 212-3 ) गृहाति- 
अथ पल्युरधिष्ठानं खशाक्ति-किरणात्मकम् | 

1 ५ ूर्तिमा 

तस्यां दिवि सुदीप्तात्मा निष्कम्पोऽचटमूत्तिमान् ॥ ९ ॥ 

श्रथ-शब्दः पटलादौ मङ्गलार्थः । पत्युः परमेदवरस्य पतिपदाथेतवेन संगरदीतस्य अधि- 

gran च्राथिक्येन सवेकारथ-व्याप्याऽपिठीयते यत्(३)तदधिष्ठानं विशिषटस्थानमेव, प्रोच्यत 

eae: | तच तस्य(४) विदयाविचदरादीनामिव न व्यतिरिक्तम् पितु खशक्ति 

` किरणा्धकं स्वशक्तिरेव ज्ञानक्रियासिका किरणास्तदा(“)त्मकं तत्खरूपम् । स 

रुचिखि दाहप्रकाशादिकतंत्रात् तदासिकाः शक्तय एव तत्राधि(£)ेयत्वेनोपचयन्ते इति | 

ये तावत्(७) तत्रापि वि्या(८)तमकं teat वा भुवनं ,विन्दुरूपः शिवो ध्येय' इत्यादन्याथैः 

श्रतिजनितश्रान््या(९) कस्पयन्ति, अनेन ते रिरि | यथा चास्यां दवि सविता(१०) 

दाहकम्रकाशकसवभाव एव, तथा तस्यां शक्तिकिरणातमिकायां परस्यां दिवि क्रीडास्थाने 

garam gs दी्ः(११) सवतिषयज्ञान इवयदीपनिभिराता स्वभावो यस्य सः तच्खरूप एव 

परतिरि्यथेः | नतु मन संयोगान्नैयायिकादिसिद्धेदवरस्येच वुद्धिसंयोगात् पातजलसिद्धस्येव 

वा तस्य संज्ञानं दीपिः # । किञ्च निष्कम्पः निगेतः कम्पः परिणामो यस्मात् स 

निष्कम्पः । चिन्दुसदाशिवासमभेदेन(१२) वा सन्तरमन्त्रेखरभेदेन वा मायादिप्रथिव्यन्तमेदेन 2 

वा परिणामिनी प्रकृतिरुपादानम्, अन्यथा मृदादिवद्(१ दचैतन्य-प्रसङ्गादियथैः । ततश्च 

यैः कौलादिशाखवासनावासितैः (१ ४विवर्व-परिणामपत्तयोरन्यतराभ्युपगमे प्युरदरेतवादः 

समारोप्यते । aaa ते aa । अन्येस्तु पाच्वरात्रादिभिः-- 

अशरीरो ह्यधिष्ठाता नात्मा सुक्तात्मवद् भवेत् | 

इत्येतद्दोषभयात् पतिः शरीययुक्त एवाभ्युपगतः । तद् व्यावतना(१५)याह्-- चल -- 

+ . प्रचलितन्यायादि-निषरन्रेषु मतमिदं नेव सम्पलभ्यते । तेषु सवव ईश्वरस्य Maman GAT । 

Or (१) च्छामि (२) fafa ३) fafa वद्धि (४) तख विद्यः (५) दान्मिकं 

(€) विषठेषलेनो° (७) याबत् तच्च (८) तक्वै° (९) मान्तः (१०) दहिविधावितादा० 

(१९) दीपं (१२) देन मन्त (१३) दानम्...वद० (१४). काला..सनावि० (१५) व्यापनाव 

द 
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afaarfafi) अचला मूर्तियेस्य स अचलमूतिमानु । द्विधा हि आत्मनां मूर्तिः चला 

अचला चेति। तत्र चला तु तच्वमोवनशरीरासिका,; अचला तु ज्ञानक्रिया-स्वभावा | 

अयं च पतिरचलमृत्तिमान्। नतु मोवन-शरीरयक्त इलः । 

काष्ठा सैव परा ASN सर्वदिक्राऽमृतात्मिका | 

प्रध्वस्तावरणा शान्ता वस्तुमात्राऽतिखारसा ॥ १० 

आदन्तोपरता साध्वी मृ्तितेनोपचर्यते | 

अस्याथैः--सैवाऽचलमुतिलत्तणा शक्तिः परा प्रकृष्टा काष्ठा निष्ठा सर्वोतिङ्ृष्टेयथैः | 

एतनाऽस्मदादिभ्यश्चलमतिमदभ्योऽतिशयितोऽचलमृतिमानधिष्ठातेति दशितम् । तथाच 

परमेदवरादधिको ata इति ये वदन्ति ते निरस्ताः । नदि सर्वज्ञल-सवेकर्तुच-परप्तेरन्य 

्रकषसतस्यापि प्रकरटतरावस्थेलयादि-तरतमादि-प्रयय-परतिपाय-मोक्(१)मेदावस्थितेरनवस्थेव 

मुक्तौ भवेत्। नतु परमेदवरादाधिक्यमेव । कल्पित-व्यपदेशमात्रभेदस्य न ` कचिद् 

यपतिः । सूहमा परमारवादेस्यतिभू्मा । सवैदिकठा सवेदिगुगता । बरष्यमाण' 

तत्तत्कायै(रोच्यापतेरियथैः | अत्र santa स्थूलम् ियुक्तःदिरण्यगरभरूप-विकारेदवर- 

वादिनो निरस्ताः | स्वैदिकेति पदेन श्नव्यापकशरीर-प्रकृतिजन्य-प्युम्रादीदवस्वस्थापक- 
पाश्चरात्रवादोऽपि निरस्तः । अमूृतासिका अग्रतो मरएरदितः आत्मा स्वभावो यस्याः सा 

aaa | अनेन मीमांसकसिद्ध-परुषेदवसवादोऽपि निरस्तः । तस्य पुरुषस्य मूते(३) 

म॑तिसखमावलादिति । तस्य सुकृताय (४)जेनमात्रसामर्धयेऽपि तलुकिरण-मुवननिमणादौ 

सामथ्यीरष्टेरनीदवसमेवेति भावः । प्रध्वस्तावरणा--प्र्वस्तं विनिव्रृत्तमावरणं समस्त- 

बन्धनं यस्याः सा प्रध्वस्तावरणा । एतेन सदाशिवस्याऽयलुप्रह-तिरोभावरूप-पाशसंसगे- 

प्रतिपादनेन wget वदन्तः प्रततप्ताः। सदाशिवस्य पाशसंबन्धे जगत्(५)कनतुलालुपपत्तः | 

न चालुपरह-तिरोमावयोश्च पाशवम् । विमतौ(६) न पाशमूतौ (श}तच्छयविशेषातमकतरत् | 

सष्ट्यादिवत् इत्यनुमानेन पाशलनिराकरणात् । अत एव न तस्य पञुतमिति । शान्ता 

रागद्रेषरदिता(८) । अनेन भगवतः सर्वेदवरेऽपि आराधन-तदमावाभ्यामिषटानिष्टफल- 

yaaa नपतयादेरि(९)रागदरेषाभ्युपगमवादो(१०) निरस्तः । तदाराधनस्य चोदितत्वे सति ¦ 

प्रयःसाधनलेन भ्योकिष्टोमादेखि विशिष्टटफलप्रदलात् चृपलयादिसाधम्यमावादिति | 

श्त एवाऽतिलालसा(११) | लालसा तृष्णातिरेकः, साऽतीव विद्यते यस्याः साऽतिलालसा | 

Or (१) मोचं (२) तत्त अकार्य (३) मूते खत (४) arate (५) जगतसतत्कततं & 

(£) विमतौ (9) पाथभूतातत्० (८) रहितं (€) ल्ादिनावैराग (१०) गमनाद (ष) तिलालघादयार | 
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राग-द्रेषा(१)भावेऽपि पितेव पुत्रादीन् योग्यतानुसारेण सवं जगत् TAA: । वस्तुमात्रा । 

पतिलक्तएवस्तुमात्रा, तस्यास्तु लयमोगादिको भेदो नात्र विवकचितः। नन्वसौ 

वि्ये(र)र-यक्त-शिबसम्बन्धि-प्वाहनिल्येदवरादिवदङ्गीकरियतामियत ses 

परतेति। sae: | वियेखराणं ववादन्तयुक्ता मृत्तिः। सक्तशिवानां 

लादियक्ता(३)। उभयत्राप्यायन्त-रहितत्वम(*)सिद्धमिलथैः । न च प्रवाहनिवयेखवर- 

पत्तोऽपि सम्भवति । ईरभावस्य स्वरूपव्यक्तिलाभात्मकत्वेन विनाशासम्मवात् । 

तत्सम्भवे हि भवेत् प्रवाहनिव्येशवरपत्तः | 

aid सुक्तशिवानामपि पतिसमतेन ईद्वराणं वबहलानरातुल्य(५)मतितेन aa 

का्निवीह इति चेत्। न । सरवज्ञताद् यथादशेनम्रवृत्तवेन तेषामतुल्यमतिलासिद्धः, 

रागद्वेपातुल्यज्ञानादिथुक्तानामेव न णां दोपदशेनात् | 

यदेवं प्रा्प्रापणी(६)यतेन प्रयोजनाभावादस्या ata निसगे-निमोणप्रवृ्तिरप- 

पद्यते | भ्रयोजनमनुदिर्य न मन्दोऽपि sade’ इति न्यायादियत आह- साध्वीति | 

साध्वी करुणायुक्ता । स्वप्रयोजनामावेऽपि करुणावन्तः पराथ (७) प्रतेमाना दृश्यन्त 

इति नात्र प्रयोजनाभावदोपः | 

ननु पत्युः सुदी(८)प्रात्म-स्वमावलेनोक्त्वात् कथं सा तस्य मृतिः १ व्यतिरिक्ता दिं 

मतिः सर्वत्र कथ्यत इयत आद मृर्तिलेनोपचर्यत इति । मृ्तिलेन शरीरवेनोपचयते । 

नतु सुल्यतया पति-व्यतिरिक्ता(९) सा मृ्तिरितय्थः । प्रोक्तं च श्रीमूसौष्करे-- 

ज्ञान-क्रिये faa प्रोक्तं सवार्थे निमेले परे । इति । 

सैवेतयवधारणप्र(१०)ानादत्र च(११) मन्त्रमन्त्रदवराणं(१ र)मुक्तातमनां वा दीक्लया- 

विनदु-सदाशिवल्योजितानामपि मूर्भिरुपचयैत इति व्यावतेते । ततश्च तेषां सुख्येव 

शद्धमायोपादाना मूर्तिरि्यक्तं भवति । तदुक्तं रलनत्रये-- 

विन्दृपादानजल्वे(न्ये)न एषां वेन्द्वसुच्यते । 

विद्याश्च विदयाधीशाश्च नादाख्यमभिदेवताः ॥ 

लयमोगाधिकारेण तलभोगेन्द्रियाणि च । % । इति । 

तथा किरणे- जुद्ध-योनिमयं तस्य वपुरक्तमकल्मप(मंज)म् । इति । 

श्नत्र॒विद्यावियेदवरादीनां वासवशरीर्थोगवे श्रस्वज्ञवप्रसङ्ग इत्यायनुमाना-(१३) 

बस्कराणामनेकान्तिकलादिभिर्निरासः साधनीयः | तन्निरसनम्रकारस्तु रामकणठ- 

# सुद्विते रत्रवयेऽयमंशो न ead 

Or (१) गचैष्टा० (२) वेद्यश्ररि सुक्तःशिव सम्बधिनि (३) युक्तम् (४) त्वं सि (५) ल्यमिति° (€) प्रापणिव्यर 

(७) पदाथ (८) सुतप्ताक० (९) fea (१०) परषताह० (११) न (१२) णां वापिदौदय (११) नवक्तरणा० 
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विरचितायां मतङ्गवृतौ विस्तारेण प्रतिपादितः । तत्रैव द्रष्टव्यः । इह तु मन्धगौरवमयांन 
लिख्यते | अत एव सदाशिवादयाकार-करपनमप्यस्य ध्यानाथेमेव | पौष्करे 

साधकस्य तु लक्ष्याथ तस्य रूपमिदं BAT | 
तत्तप्रकाशेऽपि--चिदचिद्रप्रहहेतो रूपाण्येतानि स प्रभुः कृता | 

रुते चितामलुप्रहमनादिमलसद्रशक्तीनाम् | (२।१४) इति ॥ १० ॥ 
नञ ज्ञानक्रिया-लक्तणा शक्तिः पतयुर्यतिरेकादौ(१)पचारिकी मृतिरस्तु । तथापि 

कृत्यानां करणे सुख्यमृत्तिव्यतिरेकेण कथं हेतुता १ इत्याशङ्का तस्य तादृशं वपुरपि 
तत्ततङ्कलयाधिकारि-शरीरमेव नतु पारमार्थिकमिति ्गेन्दरसूतरसुदाहरति-- 

वपुषोऽवियमानत्वाद् यद् यत् कृत्यं करोति सः | 
तत्र FASE ततकनतुवपुषाऽच्(२) छृतं वपुः ॥ ११॥ 

स पतिः agit हस्त(३)पादादिशरीरस्य अविद्यमानत्वादसम्भवात् यद् यत्(४) get 
wane करोति । तत्र तस्मिन् कृत्ये अस्य पद्यः वपुः शरीरं ततकर्तवपुषा तत्ततृकयाधि- 
कारिशरीरेण अनु सदृशतया ad कल्पितम् । अधिकारि-शरीरमेव तत्ततङ्तयेषु मुख्यं 
RRR: । अथवा तत्कनतवपुषा तत्के पञच्चक्रयोपयोगिनां वपुषा पच्च 

ब्रह्मरूपेण शाक्तंन शरीरेण Beas: । तदुक्तं श्रीमन्मृगेनद्रे एव-- > 

तद्वपुः पच्चमिमेन्त्रैः पच्च्रलयोपयोगिभिः | 
ईेशतवुरुषाघोर-वामा(५)जेमेस्तकादिकम् || ( Fe ३।८ ) इति । छ 

वस्तुतस्तु परमाथ(ह)स्वमावेन afta भगवतः ()सवशक्तिमदिम्नेव घटते । 
तथापि अशरीरस्य च कायेनिष्पच्यदशैनात् यद् यत् किञ्चित् काय॑ विधत्ते, तत्र तत्र 
ततकततंशरीरमस्य वपुः प्रसादादौ प्रसन्नं क्रोधादौ सक्रोधमाप्यायनादावाप्यायितरूप-(८) 
मिय्थिभिधिन्तनीयमिय्ैः । यथोक्तं सवैसोतःसंमदस रे 

येन येन हि रूपेण साधकः संस्मरेत् सदा | 
तस्य तन्मयतां याति चिन्तामणिखिदवरः ॥ इति | 

aga न कृतं वपुरिति पाठे अयमभरः--स aa यत् त्यं करोति, तत्र श्थले तत् 

* “यथाक्रमम् aqua रचणोत्पत्तिलचरो क्ल्यपच्चङऽवण्यसुपयोगो येषां तैरौशानादिभिः 
पच्चनिरनैत्तष् सूघादिवपुः षदेवखीव्यने' इयव्याहारः। भक्तानुयहाय तत्तदा कोर्हयख आगसैषुपदिष्टलात् | 

तथाचीक्तं ग्रोमतूधौरे- साधक तु sae तख cafes tea.” इति ( रामकच्डवत्तिः ) 

Or (१) कादौ sige (र)षान (३) स व Wt (४) alee 
(५) नामान (६) येत खः (७) वतख० (5) दावचतखतिष्वधिभिः 

~ 



क 
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छत्यं(१) I: क्तुवपुषा भवतीति शेषः । करोतीति(र) कत्त, तदरपं वपुः क्रियाशक्ति 
सरूपं शरीर, तेन समपि sei घटत इत्यधेः । (द)छतं aa, कनत्तरूप-क्रियाशक्ति(४) 
व्यतिरेकेण कृतसुत्पादितमन्यद् वपुरनस्तीति भावः | अत्र देतः--वपुपोऽवि्यमानलादिःति | — 
कारणत्रयामावेन शक्तिव्यतिरिकतस्य कार्यशरीरस्याऽस्मदादिवन्छिवस्याऽसम्मवादिलथः | 

अयमभिप्रायः पत्युः शरीरभ्युपगमे तस्य शुद्धस्य भौतिक(“)देदायोगाद् वैन्दवदेदं(६) 
वक्तव्यम् । तस्य feces वक्तव्यम् । तवात्र न सम्भवति । तथादि- सर्वत्र(५) 
्ुव्धविन्दोरेबोपादानल्म्। ततन्तोभः खतो at? शिवतो वा? art: |) आत्माश्रय 
दोपापत्तेः। द्वितीये शिवस्य तत॒क्तोभक्रियायां वपुरस्ति तद्रपुषः(८)साधकविन्दुक्तोभाथं 
पुनवैपुरन्तरकल्पनायामनवस्थापततेः । यदि तत्राऽचलमृत्तिमात्रेणैव विन्दुत्तोभः, तर्हि तस्य 
खष्ठ्यादि-क्रियासु किं शरीरान्तरकल्पनया | एवमेव शरीराधीन-सहकारिणोरद्एट-निमित्त- 
कारणयोनिरासः। तस्माच्छिवस्य कारणत्रयाभायेन कृतशरीराावेऽपि स्वदेहस्पन्दा- ˆ 
दावात्मनः करतुलवत् खृष्ठयादि-क्रियाकर्ततललोपपत्तिरिति । तदुक्तं श्रीमत् पौष्क्र-- 

अदेदस्यापि कतृर SARA यथा | ( १।३५ ) इति । ११ I 
ननु जगत्-खष्ि-सथियादिरूपा पद्यु: क्रिया नाऽकरणिका क्रियात्वात् चित्तिक्रियावत् , 

अतस्तस्यापि करणेन भवितव्यमिलयाश्च तत्करणं (९) Bega दर्शयति-- 
करणं च न राक्य(१०)न्यच्छक्तिना(११)चेतना चितः | 
विषयानियमादेकं बोधे कृत्ये च तत्तथा ॥१२॥ (fe 312) (१२) 
शतस्य a(R a) शक्तर्यत् इतरद् वस्तु करणं न भवति । अत्र निपेधमुतेन 

विधिरुच्यते | शक्तिरेव करणं, तयैव तत्ततक्रियानिष्पादनादियर्थः | चितः(१४)- 
चिद्रूपस्य । सम्बन्धे पष्ठी । चित॒सम्बन्धिनी सा शक्ति अचेतनस्रूपा न भवति, 
चित्खमावायाः शक्तरचिद्रप्ायोगादिर्थः। यस्मात् ज्ञेयानां करणीयानां चानन्त्यं, 
तस्माचा(१५)स्य॒ करणरनन्ते(१६)मवितव्यम् । शअपरिमितविषयं च परमेदवरस्य ज्ञानं 
कृत्यं च । तदुक्तं तत्रै-- 

तदेकं विषयानन्त्याद् Barat प्रपद्यते | 
age द्भिन्नवात् तद्रदेवोपचारतः 11 ( ५।१७ ) इति । 

तस्माद् विषयस्य करणीयस्य च atacand अनवच्छि्नलादधतोरेकमपि तत् 
Or (१) क्वप् (२) शेषः । करोतौति। तव (3) थैः। क्तं (४) शक्तिवषु 

(५) तिक दै (६) देहे (5) खवंढ (८) तहपुः (<) कारण (१०) शक्यन्य (११) aidan चितिः 
(१२) तथा इति (१३) शक्यय (१४) चित चिद्रषर (ty) नां चाल्य (१६) ररष्यतत 
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शक्तिरूपं करणं बोपे क्त्ये च ज्ञानविषये कायविषये च तथा अनियतम् अनवच्छिन्नम् 
अनन्तमेवेय्थैः । तथा सिद्धान्तसारावल्याम्-* 

शक्तिशित्तवुरीदवरस्य करणं ज्ञेयेषु कार्येषु तद् 
भेदैः सोपहिता प्रयाति गुणतो भेदं करियाज्ञानतः | 
नित्यं तत् सकलान्यकर्तनिदिता वतमेन्यद्धे सिते 
gai सैव करोति पयलुगता वामादिशत्चासिका |) इति ॥ १२॥ 

अथ ज्ञानक्रियारूप-शक्तेः ददवरस्य मृततितेनोक्तवात् कथं तस्य करणलमित्या- 
काङ्त्तायामिच्छाशक्त(१)रेव करणत्वम् , अमूषिलेऽपि कततुलमवरिरुद्धमिति प्रतिपादयितुं 
किरणसूत्रं गरहाति-- 

यथा काटो MATS दृयते फरसाधकः | 
एवं शिवो हयमूर्तोऽपि कुरते कार्यमिच्छया ॥ १३॥ (२) 

यथा लोके कालः AUNT A: पडुतुरूपः फलं कायं तस्य साधकः, अमुर्तोऽपि 
अशरीरोऽपि कालः स्वस्वोचितपुत्पफलादीनां प्रति्तणं रव्यपरिपाकस्य वाल्य(ोयौवनादेश्च साधकः कतो हदयते Hema । एममृ्तोऽपि शिवः कायं Rees जगत् कुरुते 
दि । अनेन शिवस्य शरीराभावेऽपि कततत्वाभावः परिहृतः । तस्य करणस्वरूपमाह-- 
इच्छया । इच्छाशक्तया कुरुत इत्यथैः । तथाच योगिन इव शिवस्य स्वासु क्रियासु 
इच्छैव करणमित्यमिपरायः । तदुक्तमरैव-- 

इच्छैव करणं तस्य यथा तद् योगिनां मता । इति | 
नचेन्द्रियादि-करणाभावे कतु त्वासिद्धिखियिपि वाच्यम् । अचहीनस्या्ययस्कान्तस्य 

लोदाकषण(५)क्तुलवत् तदुपपत्तेः । यथा श्रीमतकिरणे- - 
शस्याङृष्टिकरो दृष्टो हयत्तदीनोऽपि कर्षकः । इति | 

्ीपौष्करे च--अनादिरूपो भगवानिच्छयाऽस्यावतारकः | इति ॥ १३॥ 
इत्थं स्वशक्तचात्मक-शारीरकरणस्य॒वास्तव-शरीरकरण-रहितस्य कतुः पतिपदा्थस्य 

व्येविध्यं सृगनद्रसूत्रेणाद-- 

राक्तोद्यु्तप्रवृत्तश्च कता त्रिविध इष्यते | 
शक्तेः प्रृत्तिमेदेन भेदस्तस्योपचारतः ॥ १९ ॥ (६) 

Or (१) शक्तिरेव (२) च्छया ॥ इति (३) तावत्मन्य० (४) वाल (५) क्क ० (६) रतत; ॥ इति 
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अत्र कतो पतिः URSIN: शक्त्य Sees प्रवृत्तश्च शक्तोद् युक्तप्ररृत्तः | 

aera: | नपुंसकलिङ्गाभावदछान्दसः । समानाधिकरणस्तःपुरुषो वा । शाक्त 

इति उद्युक्त इति प्रवृत्त इति च त्रिविधचिप्रकार इष्यते । तस्य cade: शक्तादिभेदः 

शक्तेः चिच्छक्तेः प्रवृत्तिभेदेन व्यापारमेदेन अदासिन्योदयोगप्रवृत्तिरूपव्यापारेरितयधैः | 

उपचारत(१) इति । भवतीति शेषः | 

तथाचायमर्थैः- अत्र यच्छक्तत्वं॑कार्य(र)प्रति योग्यम्, असौ निष्कलावस्था, 

तद्वान् शान्त इत्युच्यते । यद् (३) aaa सकलनिष्कलावस्था सदाशिव कथ्यते । 

्वृततक्रियतं तु स्थूललात् fax इति । शरत्यविषयोऽयमवस्धाभेदः, तेनोपचारात् एतत् 

aad मिन्नमियुच्यते ; न परमार्थलादिति। तथा किरणे-- 

प्रोक्तः स निष्कलः स्थूलस्तथा सकलनिष्कलः | 
ईशः सदाशिवः शान्त इति नाघ्ना सितिस्तिह ॥ 

TAGS TAA, | 

त्रिविधः कृलयभेदेन कथितो नामभेदतः 11 इति । 

मतङ्गे शान्त्यतीतं परं तत्त्वमविनाइयव्यया(शिवा)मकम् । 
< येनोन्मीलितसद्मावाः(सामध्योत् ) पशवः शिवतां गताः ॥ 

सदाशिवस्य देह(व)स्य लयस्तच््वेऽतिनिष्कले | 

चतु त्तिमयं सुभरं यत्(४)तत् सकलनिष्कलम् ॥ 

तस्मिन् भोगः सुदिष्टः पद्युविद्छस्य GAT | ( 312212 ) 

अथाऽधिकारिणः Fa: करीडतः परमं पदम् । 

स्वतन्त्रस्यापि वक्तव्यं स्वभावोऽस्य यतः पुरा । ( ४।१ ) 

तथा famed च eae वहुरूपवत् II इति ॥ 

पौष्करे- लयभोगाधिकाराणां न भेदो वास्तवः शिवे । 

किन्तु विन्दोरणूनां च वास्तवा एव ते मताः ।। इति ।। 
तत्र॒ का्योपसंदार-कार्योयोग-का्यसम्पत्तिरूपाऽवस्था लय-मोगाधिकारात्मा । (५) 

बिन्दुरपि त्रिविधः | तद्यथा । वास्तवविन्दुभेदा लयभोगाधिकार-त्वाधिकरएवशेन । 

शिवस्यापि लयभोगाधिकारेण ae) निष्कलादिरूपेए च्येविध्यम् । परमेदवर- 

शिब-सदाशिवा(६)हयेन a ae) ओपचारिकं(७) सवैम्। omega 

Baad चकारेण संगृहीतम् | ̀ 

Or (१) चार इति (२) कायम (३) aqme (४) यतत् (x) रात्मनोऽपि (2) a xe (७) चारिक सु° 



रथ 

ee waaay | तदा अनयोसतच्चयोर्भेदः स्याद्, भेदे शाखविरोधः | 

Y 

एकमेव हि तत् तचरं परमं शुद्धमव्ययम् | 
ईशः सदाशिवः शान्तः पर्यायास्तस्य संधिताः 1) 

इत्युच्यते | सत्यम्--एकमेव तत॒ at किन्तु gee भेदन्यपदेशो 
मणिवदिति। यथा मरष्रव्यमुपधानवशादनेकप्रत्ययमाग् मवति | एवं fant 
लयाधिकारभोगदातृलात् नानाव्यप्ेशमाग् भवतीति सकल-निष्कलवादिभेदेन मेदश्चात्मव- 
दिति। यथा आतमा शरीर-योगात् सकलः, प्रलयावायामकलः, मुक््चवस्थायां पर 
इत्युच्यते । शिवोऽप्येवं सकल-निष्कलभेदाद् भिन्न इत्युपचर्यते | १४ I 

एवम्भूतस्य कततरीश्वरस्य प्रपञ्चं प्रति निमित्तवमुपादानतवं aia) अमिन 
निमित्तोपादानलाङ्गीकारादिति केचिद् aka) तान् ferret सर्वस्याऽपि कायस्य 
PRT कारणव्रय-सद्धावं पराख्यसूत्रेण दर्शयति-- 

निमित्तमीश्वराख्यं तद् यद् दृष्टं सहकारणम् | 
उपादानं च यत् Bet सर्वकार्येषु सं (१)हितम् ॥१५॥ (२) 

fates ज्ञान-क्रिया-शक्तिरूपै(द)खरयेण Sax zoe यस्यं तदीदवराख्यं 
यन्निमित्तं निमित्तकारणम् , यच्च दष्टं दण्ड-चक्रादि सहकारणं सहकारिकारणं, यच्च 
सूक्ष्मं मृदादि(४) उपादानकारणं, तत्(५) त्रितयमपि waaay संहितं सम्बद्रम् (£) | 
तथाच कारणत्रयं 'सवेकार्येषु॒संहितमि'येतदुत्तरवचनेन स्वकार्यस्य पथकतया 
कारणत्रयव्याप्नि-प्रतिपादनेन प्रप्चस्याऽपि कार्यस्य प्रथक् कारणत्रया(«)वर्यकतया 
अभिन्ननिमित्तोपादानवं निरस्तप् | 

ag उणे(<)नामि-जन्तो(९)लतातन्ु प्रति निमित्तवसुपादानतं च दृष्टमिति चेत् । 
न । तत्रापि तदास्यगत-लालाया एव तत्र उपादानलात्। किञ्च $दबरस्योपादानचे तस्य 
परिणणामिलमचिद्रपलं च प्रसज्येत । तदुपादेयस्य ade प्रप्चस्याऽपि चिदरपापत्तिशच | 
अत एव तत्समवायिशक्तरपि नोपादानम् । चिदूविवरैलाङ्गीकारे जगदसतयतापत्तिः | 
न चेष्टापत्तिः । सर्वमाणसिदधस्य जगतोऽपोतुमशक्यलात | तदुक्तं deat 

नास्ति शक्तिरुपादानं चिद्रूपत्वाद्(१०) यथा शिवः | 
परिणामोऽचितः (११) eae न aa || 

Or (£) संगितम् (२) डितम्। इति (३) खपे (४) carafe (४) तवित, (६) संब 
(७) वयवश्चक° (८) ऊर्णानाभि० (€) wate (१०) पाद्य (११) णासोचितः 

Y 
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चितो fad एवोक्तस्तथात्वे कायेशून्यता । 
सर्वप्रमाण-संसिद्धं चिद् विवततैः कथं जगत् ।। ( 219-4) इति । 

शत्र च प्रपश्चस्य ईदवरो निमित्त-कारणम्। शक्तयः सहकारि-कारणम् । 

विन्दुरुपादान-कारणम् । यथात्रैव ( पौष्करे ८।१७ )-- 
निमित्तमीदरस्तषामुपादानं स बिन्दुराट् | 

अन्यत्र- तपने दीधिति(१)्न्द्रे चन्द्रिकौष्ए्य(र)मिवाऽनले | 
समवेता शिवे शक्तिः कारणं सहकारणम् || 

eater माया मृचक्रक-कुलालवत् । 

तत्रापि gasafa(2) शिवस्य निमित्तवं, विन्दोरुपादानलम्। अछुद्धेऽध्वनि तु 
अनन्तेशस्य निमित्तं मायाया उपादानं वेदितव्यम् । (४) तथाच किरणे-- 

gasafa शिवः कतत प्रोक्तोऽनन्तोऽसिते प्रमुः 4 

gasadia श॒द्धागुद्धयोविन्दु-माययोः(५)द्राडयद्ध-का्-व्ययास-कारणत्रमुचितम् 

उक्तम् । श्रीपौप्करे ( २।६ )-- 
`  मायापि नात्रोपादानं मोदकलात् खतेजसा | 

अनत्र(६) शुदधेऽध्वनीयर्थः। नच-माया-काल(५)-कमीदीनामेव जगन्निमित्ततवं, 
नेदरस्येति वाच्यम् । तेषामचेतनानां चेतनग्रेर्णं विना का्यैकारकत्रा(८) नुपपत्या 

तस्ररक-चेतनावश्यम्भावे सति अस्मदादीनां निरुद्ररक्(९)क्रियतया ततप्रेकत्वामावेन 

dae सर्वकततुरीदवरस्येव तत्सम्भवेन सकलघ्रप व प्रति तस्येव निमित्तकारणत्वौचिल्यात् | 
निमित्तमीदवराख्यं यद्(१०)दष्टं सहकारणमिति पाठे अदृष्टशब्द्वाच्य-कर्मणः 

सहकारिकारणत्वमुक्तम् । यथाऽत्रेवारणेयपटले ( पौष्करे ८।१८ }-- 
निमित्तमीदवरस्तपामुपादानं स विन्दुराट् | 

नकम सहकारि स्यात् कायमेतत्(१९) त्रिदेतुकम् ॥ 
तस्मात् प्रपच्चकारयस्य निमित्तादि-कारणत्रयरूपलमीदवरादित्रयस्येति सर्वेरभ्युपेयमिति ॥१५ 

अथ न कदाचिद्नीदशं जगदिति न्यायेन प्रप्चनियलवादिनं निराकत्त प्रपश्चस्य 

कायैतवं पराखयुत्रान्तरेण साधयति-- 

मृत्तः सावयवा येऽथ नानारूप-परिच्छदाः | 
Or (१) fefafae (२) को र्य ° (३) ग्द्धभ्वनि (४) तव्यम् । 

किर्ये-- गुद्धेऽध्वनौति ग॒ड़ा० (५) माययो शधं शुद्ध° (६) भव मायागुद्धेर (७) नच काल 

(८) कावंकारला० (९) दकरिय० (१०) यदडटं (११) मेतति्० । कचित्--कायै amy सदतु 

¥ 
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2 वुदिमद्पेतुपूर्वकाः(१) ॥ 
अतोऽस्ति बुद्धिमान् कथचिदीश्वरः समवस्ितः(२) ॥ १६ ॥ 

मृत्तीः आकृतिमन्तः । सावयवा; अवयव-सदिताः | नानारूप-परिच्छदाः नाना 

agra: रूपैः संस्थानविशेषैः परिच्छदः आवरणं येषां ते नानारूप-परिदाः । waa 
ये set: gira: एते पक्तवेनोपात्ताः। qatar पत्तविरोपणानि कार्यल्साधने , 
nae हेतुलसूचकतया उपात्तानि। न तु वाधादि-निवास्काणि । तस्य प्रतिज्ञामहं 

--चुद्धिमदधेुपूरवकाः | वुद्िर्यस्यासि a वुदधिमान्। स चासौ हेतुश्च ast 
बुद्धिमद्धेतु: पूवैः (र) पूाबधिर्येषां ते(४) तथाविधाः । उपादानादि-गोचरापरोक्चज्ञानवत्- 
कततंका(५) इयथः । देतुपूयेकल-साधनमात्रेण॒ कायैलसिद्धावपि कन्तुविशेषसिद्धि 
Raga वुद्धिमत्पद प्रयुक्तम् | तत्र देतुमाह्- स्थूलावयव-शिष्टलादिति । स्थूलैरस्मदादि- 

Taro: शिष्टत्वात् BAAN । अत्र चावयवानामप्रयत्ततया अवयवयुक्तल- ` 

देतोरसिद्वि-परिदहारसूचकतयैव स्थूलपदमुपात्तं, ag व्यभिचारारकतया | अव्र घटादिवदि- 

दयुदादरणएमध्याहनत्तव्यम् । निगमनमाद्--अतः सावयवल्वादेव बुद्धिमान् समवस्ितः , 

प्रमाणएसिद्धः कश्िदीदवरः कत्तीस्ति । प्रथिव्यादीनामिति शेषः । तथा वायवीये-- 

प्रधान-परमाणवादि यावत् किञ्विदचेतनम् | 

न तत् कन्त स्वयं दष्टं बुद्धिमत् कारणं बिना ॥ 
जगच्च कर्त॑सापेत्तं कायं सावयव यतः | 

तस्मात् कायस्य कर्तं Ter पञ्चु-पाशयोः ॥ 

अनेन च सकरतुकत्व-साधनेन प्रथिव्यादीनां कायत सिद्धम् › अतः कायेतल्साधनस्य 

सुलभत्वेऽपि सकर्तुकल-साधनद्वारेए तत्साधनमीदवरसिद्धि-नान्तरीयकतया निरीदवरवाद्- 
निराकरणाथेमिति। geet पश्वरूपोपपन्नतरादन्वयव्यतिरेक्यनुमानम्। तदुक्तं 

श्रीमत्पौष्करे ( ५।४० }-- 1 
| aed: सपन्ते सद् व्यावृृत्तश्च विपत्ततः(&) | 

अवाधोऽ(«)सत्रतिपत्तो व्यतिरेकान्वयात्कः || इति । १६ ॥ 

इदानीमीवरङ्गयस्येव इयत्तया परिच्छेदं साधन-प्रयोजनवच्ं च गगेनद्रसूत्रेणाद्-- 

जगज्नन्म-सिति-ध्वंस-तिरोभाव-विुक्तयः | 
BA सकारक-फटं ज्ञेयमस्येतदेव हि ॥ १७ ॥ (Rl) 

जन्म च तिश्च seq तिरोमावश्च विमुक्तिश्ेति इन्दः । जगतो जन्मेलयादिः 

Or () पूतिका; (a) तः ॥ इति (३) पूप (४) त तथा (५) करक so (६) विवचत, (9) अवाद । 
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षष्ठीतत्पुरुषः । एते जगजन्मादयः पश्च । एतत् पञ्चविधम् स्यैव परमेदवरस्येव सम्बधि 

छरयम् । सकारकफलं कारकैः शक्तयादिमिः फलेन युक्तिसुक्तयात्मना च सदितं ज्ञेयम् 

अववोद्धन्यम् | 
sa जगच्छव्देन जन्मवज्-जन्तुचक्रसुच्यते । तस्य जन्म शिवस्येकं क्यम् । 

साक्ताच्छिवशष्टिः(१)द्वा्नविषये विन्द्रासकाटुपादानात् (र) जुदधतत्व-मुवनाययुसादन-(३) 

पूर्व॑ तदूमुवन-वासिनं विद्यावियेदवराणां च वैन्दवशरीर-योजनान्नादाद्क्रिमेण 

शब्दोत्ादनम्। अनन्तादिदरारकखषटिः(४)अखदाध्वविषये मायाख्यादुपादानात् अशुद्ध 

Tae भोगोपयोगि-परिकससदहितस्य पौनःपुन्येन तत्तद् विविधयोनिषु उद्- 

भावने च जन्मशब्देन गृहीतम् । तत्रेवोक्तम्- 

तत्रादौ केवलाणूनां योग्यानां करुतेऽषटकम् | 

वामादि-शक्तिभिक्तं सप्रकोटिपरिच्छदम् ।। 
तेषामनन्तः सृक्ष्मश्च तथा चैव शिवोत्तमः | 

एकनेतरेकसद्रौ च त्रमृततित्रामितदुतिः ॥ 
Area शिखरडी(५)च राजराजेदवरेदवराः | - मृगेन्द्रे ।३-४ 

अत्र राजानो लोकेशा(€)न्द्रादयस्तेषां राजानः शतरुद्रा: तदीदवराणां मण्डलि- 

(जप्रश्तीनामप्यते gat: प्रभवः, विद्यामदेवरा इति यावत् । एते च सरवे शिवप्रय 

न aaa: । तथा-- 
दैपदप्राप्रयोगिलाननियोभ्याः परमेष्ठिनः ॥ 

स्वज्ञलादियोगेऽपि नियोग्यतं मलांशतः | 

परस्परं विशिष्यन्ते(८) मन्तराश्चैवमधः(९) सिताः ॥ 

ते च मन्त्रेश्वरव्यक्त-(१०)शिवशक्तिप्रचोदिताः | = 

garage dai यदा येषां स युज्यते ॥ ae ।४-६ 

ते च मन्त्राः परापरमन्त्रेदवरव्यक्तया शिवशक्तया व्यापारिताः योग्यतान्(११)ख्पेण् 

कदाचित् केषाञ्चिदनुपरहं छबेन्ति(१२) । नतु योग्यतानपे्म् । 
्रयोक्तु(१ ३)देदसापेत्तं तदधेमखिलेऽध्वनि | 

Falta सथियन्ते शिवं विशति(१४) सेदरम् ॥ 

Or (१) efeaate (र) दुपादाना wee (३) दुतपरादान° (४) खाश्वा० 

(५) शिखण्डि (६) लोकेश (9) Hao (८) विशिंते (९) मथा (१०) अराव्यक्तः 

(११) arate” (१२) कर्नौ ठ॒ यीग्यान° (१३) प्रयोक्त (१४) वितीग्र. , 

i 
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3 साध्वसंहतौ ॥ 
ततोऽनन्ताययमिव्यक्तः(३)पतीनां ्रन्थितच्वतः | 

कलादयारब्धदेहानां (४) करोयष्टादशं शतम् || 

तानप्याविद्य भगवान् सा नान् भुवनाधिपान् | 

येभ्यः(५) स्ेमिदं येषा(६) शक्तिः कर्मनिवन्धना(७) 11 
ATA पुशाखाणां परुस्तद्लवतेकान | 
स्वसाध्य(८)कारकोपेतान् कालधामावधिस्थितान् || इति | - मू० ४।४-११ 

fat: तदिच्छानिरुद्रस्य aaa सवेलोकस्य पुरुषार्थसिद्धये व्यापारप्रसिद्धये 
नियोजनं स्थापनं द्वितीयं कृयम्। यथा त्त्रैव-- ` 

स्थितौ सकारकानेतान् समाक्रम्य स्वतेजसा | 

युनक्ति स्वाथसिद्धयथं(९)भूतेरनमिलक्तितः 1 इति ॥ zo ४-१२ 
ध्वंसः स्थियन्ते जुद्राशुद्धाध्व-मोगसाधन-तनुकरण-मुवनादीनां विन्दुमायात्मक-कारणे 

सशक्तथात्मना(१०) बिलयनद्वाराञन्तनिदिताणुसंघकाधिष्ठानेन भवाध्वशभ्रमणश्रान्तानां(११) 

संसारिणां विश्रमायाऽवस्थापनं तृतीयकम् । यथा तत्रेव-- 

भोगसाधनमान्तिप्य Far कारणसंश्रयम् | 

तच्च सात्मकमा(श्रिय)क्रम्य विश्रमायाऽतिष्ठते || 
मविनां मवखिन्नानां स्वभूतदितो(१२) यतः | —ao ४।१३-१४ 

अयमेव च(१३) ध्वंसः प्रलय इत्युक्तः । स च त्रिविधः अधम-मध्यमोत्तमभेदेन | 
ब्रह्मणो दिनान्तसखापे(१४)कालाभ्निस््रोध्वावलोकनवहिना भूमुवःसखर्लोकानां(१५) त्रयां 
लयोऽघमः(१६)प्रलयः । श्रीकरठस्य दिनान्तस्वापे भूततत््ादि-गुणतत््ान्त-लयो मध्यमः 
प्रलयः । कालास्नि-मुबनादि-नादान्त-लयः (१७) उत्तमः प्रलयः | एतत् ad मतङ्ग 
विस्तरेण saftey । प्न्थविस्तरभयान्नेह प्रतन्यते । अस्मिन् महाप्रलये माया-पुरुष-(१८) 
शिव-व्यतिरेकेण सर्वेषामुपसंहार एव । तथाऽचिन्यविखे- 

महार्थसंहारकाले मायाऽऽतमानश्च सर्वशः | 
शिवश्ाऽुद्धमायाभि (१९) सिठन्यन्यश्च(२०) लीयते ॥ 
्रामना(२१) सुपमोगाथ(रर)मेत तिष्ठन्ति सवतः (२३) ॥। इति । 

Or (ए) प्रवना (र)तेरथः (३) नदयभिव्यक्त (४) टैहाना (५) एभ्यः (९) एषां 
(७) बन्धनाः (८) साध्य (र) सिद्धायै मू (१०) रेशशत्यात्० (११) शान्तानां (१९) हिता 
(१३) Raa (१४) ata (१५) खन्नीकञा० (१९) चयोमयप्र° (१७) लयो त्तमः 
(xs) परुषः गिव (१९) मायानि (Re) न्यनये च (२१) UAT (RR) पयभाषयायिं (२१) खवंतोति 
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तथाचाचायः- “माया परः शिव इत्येतत् त्रितयं मदा्थसंहारे | 
अवशिष्यते पुनस्तत् sada पूर्ववत् ast ।। इति | aaa ६९ 

 तिरोमावः पाशानुप्रदेण पशूनां यथाुरूपाद् मोगाद्परच्युतिश्चतुथं॑छरत्यम् । sata 
संरक्तणाख्यतया अन्यत्रोक्तः । यदाहुः ४ — 

स्वसंस्कारोचिताद् भोगादप्रच्यावः | 
Te संरत्तणं नाम न्यायेन परिपालितम् ॥ 

विमुक्तिख्च(१) अनुध्यानमनुप्रहः पाश-तिरोधानेनाऽ(र)णूनां परापरमोक्ञदानम् । तत्राऽपर- 
are: पद्विधः । परस्त्रकविधः । तथा Aas 
` ate: सपप्रकारोऽयं विमागोनोपवरितः | 

एभ्यो ह्येकः परः eM: कार्यकारणगोचरः(३) ॥ 
अतीतः oftqaba स्वतन्त्रः सर्वतोमुखः | 
एको निरीदवरः()सखस्थः षडन्ये सेदवरा मताः ॥ 
संरुदरशक्तय (“)शान्ये स्थूलमेदाः प्रकीर्तिताः । इति । 

इदमनुप्रदरूपं कृत्यं शिवः सृष्टिकाले संहारकलिऽपि करोति । तदुक्तमत्रैव-- 
यान विमोचयति स्वापे शिवाः सद्यो भवन्ति ते | 

संहतौ वा समुद् मूतावणवः पतयोऽथवा(६) ॥ 
शद्रमन्त्रपतीशानपदभाजो भवन्ति ते | 

स्थितो यानयुगृहवाति गुरुमास्थाय faze: ॥ - मृगेन्द्र वि ५।२-३ 

स्वायम्भुवे Fas प्रयोजनसुक्तम्-- 
` ` ` माखवमिदं कृत्यं किंकारणमुदाहतम् | A 

पशुनां देदसंयोगो भोगमोक्ञाय कथ्यते ॥ 
तथापि सह् चेयाहुरनादिमलमोचकः । इति । - 

aa एवकारेण शिवस्यैव एतत् पश्चकृत्यं विदयाविेखरादीनां(५) तसमेरणयेति दशयति | 

` अवि 
अधिकार प्रकुवेन्ति शिवेच्छा-विधिचोदिताः । इति | 

एतच्च कृत्यं न मायादिभिः कमभिवौ नि्वततेयितुं शक्यम् , श्रचेतनलात्। नापि 
पुरुषेण, तस्य॒ मलनिरुद्र-शक्तिकत्वात्। सकारकमित्यनेन aaa च शिवस्य 

Or (१) सामुक्तिः। अनुध्यान (९) fatwa नाणनां (३) कारणगोचराः 
(४) निरौश्ररखस्थः (a) aaa (€) पतयोधवाः (७) क्लं विदय श्ररादिना 
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after: | अन्यथा निर्देतुको A स्यात् । श्रन्यानपेक्तणात् | aI; 
कस्यापि वा न स्यात् | यथाहुः-- 

faa ane वा हेतोरन्यानपेन्णणात् | 

अपेत्तातो हि भावानां कादाचित्कत्सम्भवः | इति ॥ १६ ॥ 

परमेदवरस्य स्वापे विक्रियादिशक्तयस्तत्त्कायनिष्पादनोद् युक्तं (१) भवन्तीति 

मृगेनदर( ४।१५ )सूत्रान्तरेणाह-- 

खपिऽप्यास्ते बोधयन् वोधयोग्यान् रोध्यान् रुन्धन् पाचयन् कमिकर्म | 
मायाक्ती्व्यक्तियोग्याः प्रकुर्वन् पदयन् सवं यद् यथावस्तुजातम् ॥ 

स्वापे जाप्रद्वस्थायामिव स्वापावस्थायामपि वोधयोग्यान् मलपरिपाकतारतम्याद्यपे्तया 

प्रनोधनाहीन् बोधयन् तेवां वोधनं कुर्वन् रोध्यान् daa रोधशक्तंया निरुन्धन् । 
कमिणां कर्मवतां कमे शरीरेन्दरियज(प्यायु्मोगकारणमिति । gered कमे पाचयन् (२) 
फलदानोन्मुखमापादयन् । तथा वक्ष्यति-- 

तथा वीजं शरीरदिः पाचयव्यानिवेरानात् | wiz वि ५।११ 

इति भावः । उक्तमत्रैव-- 
न योग्यताङ्गममजत् सदयः(र) स्यादौ पधादिवत् | इति । - मृगेन्द्रे वि ५।११ 

पाकयोग्यमपि तत् स्वयमात्मनात्मानं न पाचयितुमीशम् | सर्वस्य हि परिणामिनो वस्तुनः 

dee साधारणो धमः यत् किमप्योक््य परिणामि (४) नान्यथेति । तस्मात् 

परिणामित्वात् कर्मणोऽपि अन्यापत्तः पाकं इति । तथा-- 

पाकादमपि तत् पक्तुं नेशव्यात्मानमाःमना । 
धमे-सामान्य एवायं सर्वस्य परिणामिनः || - मृगेन्द्रे वि० ५।१२ 

इति (५) | मायाशक्तीः शओद्धायद्धमाययोः शक्तीः (६) तत्तत्कार्यजनकशक्तीः (५) 

व्यक्तियोग्याः प्रसवाभिमुखीः (<) saa प्रकरेण कुर्वन् (९) । श्त्रापि परिणामि-कमि- 

कर्मवन्मायाशक्तीनामपि स्वत एव प्रसवाभिमुख्यापादनं न घटत इति भावः । सवं 

चिद्(१०)चित्-तत््रमावभूत-मुवनात्मकं वस्तुजातं वस्तुसमृहं यत् यथास्थितं तत् तथा 

पश्यन् अवलोकयन् भूत्वा आस्ते । शिव इति शेषः । यथावत् पद्यन् इत्यनेन शिवस्या- 

स्मदादिवद्यथावत्-स्थितवस्तुमासो(११)निरस्तः । बोधयन् रुन्धन् पाचयन् Safa | 

Or (१) दनोत्पक्तं भ (र) कम चथन् (३) सदयाखा० (४) TATA (५) इति पाचयन् माया 

(६) शक्तिः (9) शक्तिः (८) सखिः (९) प्रकवैन् (१०) चितचित्त (११) aaa 
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ofa ied, cafe aad a दशितम् । सवै विषयज्ञानं विना 
सरवकर्तुतानुपपत्तेः । यो दि यद्-यत्(१)-कर्ासि द्धं तदङ्गानि तत्फलानि च 
जानाति (र) तस्यैव विचित्र-तत्ततकारकोपयोगाभिसन्धानवतस्तत्तत्-कर्तलं ` घटते, 

करविन्दादेखि पटादिङ्ृतौ । अतो यस्तु तत्राऽज्ञः, स तत्कायैकरणाय नालम् । वालिश 
इव न्याय()विद्याययुषन्यासे इति । तदुक्तमत्रैव ( मगनद्र ५१३ )-- 

BAT: GRIST साधनाङ्गफलैः सद् । 

यो यज् जानाति (४) कुरते स त (५) देवेति सुस्थितम् ।। इति । 

आस्त इत्यनेन महाप्रलये शिवस्य agrees बोधयोग्यानित्यादिना च पुरुषसद्रावच् 

मायाशक्तीरित्यनेन विन्दुमायात्मनोः wares प्रदरितः । प्रलयकालेऽपि शिवस्य 

पच्चक्ृत्यानि दशितानि । तद् यथा पौष्करे-- 
ग्रलयेऽग्यनुगरृह्णाति स्रजत्यवति हन्ति च | 

तिरोदधाति भगवान् न कालापेत्तया सदा । इति । 

एवमचेतन इत्यादि-त्योदशग्छोकेः पतिलक्तण-प्रमाणा(€)थिष्ठानमृत्ति-कारणदेहायन- 

पे्तकर्तलौपाधिक-सदकाय्य पादानापेन्त-(«)सवेन्ञल-पश्चकरत्यानि प्रतिपादितानि | एवं 

प्रकारेण पतिख्वरूपवेदनयेव संसारमुक्ता भवन्ति | नतु पाशरूपतया इदवसेदिनाम् (८) | 

तदुक्तं WZ ( ५।१८ )-- 

सत्ता-खरूप-करणाथे-विधेय-हगुभिर्लेशोदिताभिरिति ये Agta । 
ते मोचयन्ति भविनो(९)मवपङ्कमस्रान् (१०)नो विस्तरेण पुरुषाः पडयुपाशरूपम् ॥ % इति ॥ 

sa SRA मायादेरि'लयनेन saw सत्ता साधिता । “थ पत्युरधिष्ठान- 

faa ततस्वरूपं बणितम् । “करणं चे"त्यनेन करणं कथितम् । “स्वापेऽप्यास्त” 

इत्यनेन तस्याथः प्रयोजनं युक्तसुक्तिरूपं वणितम्। “जगजन्मस्थितिध्वंसे"त्यनेन पच्च- 

goer eae । “पद्यन् सवं यद् यथा वस्तुजातमि त्यनेन दक्पद्वाच्य-तच्छज्ञान- 

स्वरूपसुक्तं(११) वेदितव्यम् । त्रह्मणो जीवैक्यं सावात्म्यं च वदन्तो वेदान्तिनः 

* “च्रचैतनख ava? सत्यादिन। “पश्चन् ad यद् यथावस्तुजात” मिव्यन्तेन यन्येनोक्ताभिः सत्ता-खद्प- 

करणाधे-विधेयदग्भिरोश्ररतच्वं यै विदुस्ते एव संसारसुक्ताः परुषाः संसारपद्मग्रान् संसारिणः पुरुषान् 

मोचयन्ति। ये तु “meade सर्व” “पुष एवेदं सर्वमि”ति पगुपाश्ूपमीश्वरं मन्यन, न॒ते संसारसुक्ता 

भवन्तौत्यधैः । 

Ot (१) यत्तत् (र) करोति (३) वालिशवन्या० (४) यज्नाना° (भ) तत् (€) प्रमाधिष्ठान° 

, (9) पेचणस० (८) Rano (€) भवो नो (१०) HATA (११) सक्तं । तजज्ञानखदूप्क्ं वेदितव्यम् | 
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पुपाशरूपेवर(श)बादिनः। कालकरमेदवरवादिनः पाशरूपतामीदवरस्य AIT ॥ १७ 

इत्यं पतिलक्तणमुक्ुऽनते चिद् बिलक्ततया Weed परावतत प्रतिपाद्यति-- 

देहान्योऽनखरो व्यापी(२)विभिन्नः समरो(३)ऽजड | 

खकर्मफल-मुक् क्तौ किञ्चिजज्ञः Ha पशुः ॥ १८ ॥ 
आतमा fea: शरीर-व्यतिरिक्तः। अनेन चावाकस्य निरासः । इत्थं दि(४) 

चावौका वदन्ति- कशोऽदं स्थूलोऽहमिति शरीर एवाऽदं प्रययस्य दृष्टेन तटूल्यतिरिक्त 
श्नाता उपलक्ष्यते । अथ--पराथाश्च्ुादयः, संघातत्वात् (५) शयनायङ्गवदित्यादिना 

करणानां कर्तभ्योज्यतादित्यनेन वा(६)नुमानेनात्मा प्रसाध्यते । नैतद् युक्तम् । तस्यात्मा- 
पलापिनश्चावीकान् प्रयसिद्धेः। न asi sera किञ्चित् प्रमाणम् । सिद्धावपि 
अनुमेयस्यात्मनो देवदत्तादिवत् Ka प्रस्येत(७)। यत् किल स्वयं प्रकाशते, स 

uaa) तस्रकादयस्तु पर इति विविक्ततया (८)मपरभावस्य प्रकाशमानस्येव 

सङ्करोऽनवस्था च स्यात् । तदुक्तम्-- 

“sya यदि भवेन्मेयस्तस्य माता भवेत् परः | 

पर आमा तदानीं स्यात् स परो यस्तु मीयते 11” 

तथा--श्रकाशते संविदेका(५) तदन्यत् तु प्रकादयते(१०) | 

प्रकादयं च भवेत् कर्म तच कत्र (११)बिना कथम् || इति । 

तस्मान्नाऽलुमानेन (१२) देहव्यतिरिक्त आत्मा उपलक्ष्यते । नच देहस्य चैतन्याभावेन 

कथमात्मत्वमिति वाच्यम् । किर्वादि(१३)-दरव्यविकारे मदशक्तयु(१ ४)सत्तिवत् 

चतुभूतविकार देदेऽपि सम्विदुद् भवात् | 
अपिच यस्िन्नुपचिते यस्योपचयः, यद्पचये वा अपचयः, तत् तदात्मकम् । 

यथा बहु पचयापचयावनुगच्छदौप्ए्यम् । तथा यौवन-स्थाविर-भोजन-तदमावदेतुकौ च 

देदसम्बन्धिनावुपचयापचयावनुकुर्वद् (१५) विज्ञानं देहात्मकमेव । अतो देह एव चेतन 
आत्मेति । तदयुक्तम् । तथादि- ेहय्चेतनः कदाचिन्न मवति, dear fata । 
ये ये केचन वरिकारिणः परिणामिणो भोग्याश्च, ते ते ह्यचेतना दृष्टाः । यथा पटादयः | 

स देदोऽप्येवंविधस्तस्मान्न चेतनः | 
ननु अङ्गनादिभिर्मोग्यलमनेकान्तिकम् | arash तत्राचैतन्यामावात्। नाऽनै- 

Or (१) ररःवादिनः (२) व्यापि (३) मलो जडः (४) हिचात्ा (५) लाच्च (६) लादि- 

अनेनानु° (ॐ) प्रसज्यते (८) विवत्ततया (९) संविक्षान्या (१०) प्रकाशते (११) average 

(१३) खाब्रातुमा० (१३) aenfe (१४) अक्तिल्यत्पान्ति (१४) कुर्वन् । विन्नानं । 
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कान्तिकम् | तदीयस्य (१) देदस्येव मोग्यलात् । aaa निर्जीवस्य (२) देहस्य कथं नो(३) 

पमोगः ? भवत्येव तदवस्थोचित (४) उपभोगः क्रव्यादादेः, न पुनः कान्तादेः | कामिन्या- 

यवस्थाया अन्यावस्थान्तरापततेरविकारित्वेन वीमत्सरस(५)देतुात्। तदुक्तिरपरैव 
“Har तद् a(S) AA क (७) तदधरमधु काऽभ्यताक्ष्याः कराक्ताः 1” ® sake । 

एवं गजादवादावपि sag) तस्मात् स्थितमेतद् विकारिाद् भोग्यता देदस्याऽ- 
चैतन्यम् , अचेतनलाच (८) पाराध्ये(९)मिति | न चातमनो Reread “छशोऽहमि"त्यादि- 
प्रययवाधः । (तस्य देः इति भेदपरादि-परययेन वाधात्। न चातममनोऽलुमेयवे परं 
स्यादिति वाच्यम् । तस्य स्वसंवरेदन-सिद्धस्याऽऽमनः विप्रतिपन्नं प्रति प्रतिपादनार्थमेवाऽलु- 
मानप्रयोगात् | न चानुमान-प्रामाणय-निरसस्तेन शक्यः (१०) BAA । तद्नुमान-(११) 
प्रामाण्य-निरासक-युक्तेयाऽलुमानतया (१२) खल्याघातापततेः। नच चैतन्यस्य देदानु- 
विधावितं, (१३) शवशरीरे व्यभिचारात् । (१४) तस्मादनुमव-स्मरणएयोरेकाधिकरण्यात् 

(१५) चेतनो Barer एवासति | 

अत्र॒ च देहान्यव-वचनेन (१६) ततूसम्बन्िनामिन्द्रियादीनाम् sae निरस्तम् | 
तथादि-- वहि (१७) गृहीताथै-धारक-मनः-प्रेरित-वागिन्दरियजन्य-शब्दप्रपश्चस्य sae 
पुरुषाशय-प्रकटकतया द्पण-स्थानीयल्वेन अचेतनानामिन्दियाणं करणत्वमेव समुचितम् | 

तथाच मलङ्ग-वागिन्रियेण स्पष्टेन मनसान्त्[ पू ]रितिन तु। 
यः प्रप्वोऽतुमानाखयः सामान्यो SET ॥ 
तेनाऽलुमीयते ह्यात्मा क्-दपैण-निदशनात् | --६-१६।१७ 

अपिच--यो यः संहतः, स भक्तेः, यथा शयनादि । संहतश्चायं चक्चुरादीन्दरियवरमः 
अतस्तस्यापि भोक्ता भवितव्यमिति इन्द्रिय-न्यतिर्ति-भोक्तसिद्धिः | 

अनवरः नियः। तस्य हि सौगतादिवत् क्षणिकत्वे विनाशित्वे वाऽभ्युपगम्य- 
माने कमौलु्ठान-फलभोगादिकं पूरवानुभूत-स्मरणादिकं च नोपपद्यते । तथाऽत्ैव-- 

त्षणमङ्ग स्थिते ज्ञाने नच कमोजनं मवेत् | 

न तत्कर्मफलं भोग्यं ज्ञाननाशे निरन्वये |) 

* भिद्वनक्गते गान्तिशतके चैवं दश्यते “ब्र तद्-वक्रार विन्दं a away aissaata कटाचा, 
कालापाः RANG क्वच मदनधनुभ्॑करो सुविलास;” ।-शा० २७ । 

Or (६) तदिथस् (२) वत्रिनवस् (३) कथनो (४) वस्थोपचित (५) बौमकदेतु (६) तहक्तुम 
(9) कचिदधर (८) अचैतनसखाश्च (€) परार्ध० (१०) शके कर् (११) अनुमान्यप्रा (१२) तया तदु |e 
(१९) fama (१४) चारा त्मा (१५) करणं । चेतनो (१६) नेन सन्बन्िना० (१९) aferze. 

५ 
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fare तद्रतिगम्यं(१) स्मृतिनौऽलुमवादते | 
स्पत्तौ(२)ऽलुमविता स्थैयत्(३)तेन ज्ञाता स्थिरो भुवि 11 (४) इति ॥ 

व्यापी(“)व्यापकः । च्षपणकवत् तस्याऽ्यापकवये कारमीरकस्य(६)दक्तिण 

परिदृश्यमानमोग इव देशान्तरफलभोगो नोप(७)पदयेत, तस्या Aa (८) येवाचेतने 

कमेणा वा ॒देशान्तर-नयनासम्भवात् ; शरीर-परिमितत्वे संकोच-विकाश-धर्मिले वा 

परिणामिलाचेतनलादि-दोषम्रसङ्गान्च । तथा तत्रेव-- 

देशान्तरफलायत् स्यात् अविसुक्तोऽपि योगतिः ( ? ) । 

मृतवे न फलं भोग्यं यतो मूततिविनद्वरा ॥ 
मूत्त नियते व्यापे केनचित् कममणाऽथवा ( ? ) । 

अतेनं यत् तत् कथं नयते पटु (2) 1 

तत् फलं भिन्नेशस्थं विभुलात् तनुयोगजम् । इति | 

विभिन्नः अनेकः । नतु वेदान्तवादिनामिव एकः, तस्य परमार्थत एकले बन्ध-मोक्- 

साधक-बिद्याऽविद्या(९) विभागेन द्रैतापत्तः, एकसुक्तौ सर्वभवोच्छेद-परसङ्गात् (१०) 

भोगसाम्यादिदोपप्रसङ्गाच् । तथा ata 

चिद्रूपत्वात् तदेकलं तदू मेदो भिन्नमोगतः | 

स च(११) तस्य सखकर्मोत्यः(१२) साऽविद्या बन्धलक्तणा ॥ 

तच्छेदिका(१३) भवेद् विद्या(१४)द्यमस्ति यदा (१५)त । 
बिद्याविद्या-विभागेनागतो(१६) देतपरिपरहः ॥ 

सितायां(१७) सवेत Bat भवोनच्छेदः प्रसज्यते | 

नचाऽस्ति(१८)स भवोच्ेदस्तेन ते वहवो मताः ॥ 

शरीमतपौष्करे--ययमिन्नं तु सर्वेषां भोक्तुमिच्छैकदा भवेत् । 
मोक्तुमिच्छा(१९)यदेकस्य गन्तुमिच्छा परस्य च ॥ 
तदैव(२०)तस्माच्चेतन्यं भिननरूपमिति स्तम् | 

समलः मलेन सदितः । मलशब्दरेन ज्ञानावारकं करमभिन्नं रागकारणमज्ञानमुच्यते | 

तथा तत्रैव-- 
तेन तत्कमेणो भिन्न(२९)मज्ञानं रागकारणम् । 

Or (१) तद्गतिरेम्य (२) खत्ता (३) धेयात् (४) सुविति (५) व्यापि (६) काश्मौरसेव (७) नीप्ेत 

(८) मूर्तखाक!० (९) विद्याविभा (१०) प्रसङ्गाच्च (१६१) नच (१२) waite: (१३) तच्छैतिका (१४) भवैदित्यादय० 

(१५) तदा (१६) न गतो (१७) सितायाः (१८) नचाससं भवो (१९) मिच्छां (२०) तदेवम्षा (२१) भिन्न जानं 
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्ावरणोति(१) तदज्ञानममूततं (२) विषशक्तिवत् | 

तेनाऽय॒द्धः (२) पडयुरसावलुपाति(४)गुणाश्रयः | 

wae: जडो न॒ मवतीतयजः, ज्ञानक्रिया-समाव इत्यथैः । चैतन्यामावे कतुः 

्वत्ययोगात्। तथा पौष्करे (६।१८६)-- 
प्रवर्तमानो देहादि(८)श्वेतनाधिष्ठितः सदा । 

सवतः प्वृत्तिशुन्यत्ाज् जडेन प(घ)टादिवत् ॥ 

यस्तु प्रवत्तैकः सोऽयमात्मेति परिपछ्यते | 

तथा तत्रैव सर्वकारये(६) यतः कततुभोवमालोच्च वस्तुगम् । 

्वृत्ति(७)द्यते यस्मात् स मावः(८)सत्ववाचकः II 

तेन ततप्राक् चिते(९)भोवः कमेवत् किं न मन्यसे । इति । 

SITE । स्वस्य कर्म स्वकर्म धमोधमोत्मकं, तस्य फलं TEE इति स्वकमफल- 

सुक् । युगपत् सेवा-(१०)कृष्यादि SEGA: पुरूषयोरेकस्य फलसिद्धेरितरस्यादशेनाच | 

तथा- सेवाप्बृत्तयोेयोः(११) समानगुणएशीलयोः । 

एकस्य फलसम्पत्तिस्तेन तत-कारणपदप् । 

अदृष्टं सक्ष्ेतुलाद् गम्यते कायेयोगतः | 
कारणं कमेसंजञं तद् धमौधमौत्मकं सितम् ॥ 

पौष्करे (३।४०)--उमयोः कृपिसाम्येऽपि कश्चिद् धान्यानि गच्छति । 

न किञ्विदपरस्तस्य करम कारणक द्विजाः ॥ इति 

कत्त पूर्वोक्तस्य कमेणः सम्पादयिता, (१२) अचेतनस्य शरीरादेः कत्तुतरायोगात् 

कर्मणः करणएसापिच्ततवेऽपि कुटारादिवदप्रशस्यतया पुरुषस्यैव प्राधान्याच । तथा तत्रैव-- 

तत्कन्तो पुरुषः प्रोक्तो न शरीरस्य LT । 

अचेतन यतस्तस्मात् FASTA ततः ।। 

aa करणे सदधि तथाप्यस्य प्रधानता | 

Teas यथा लोको(१३) न Fore प्रशंसति ॥ 

स कत्त कारणेस्तेन प्राधान्यात् पुरुषः स्मृतः । इति । 

किञ्विजज्ञः किञ्विदर्पं जानातीति किञ्िजज्ञः(१४)। एतत् किच्विजज्ञतवं 

भविः सन्” इत्यादिना उत्तरत्र प्रन्थकार एव वक्ष्यति । सेदवरः इदवरेण TE 

Or (१) प्रावोति (२) तदाज्नानं ae (३) शुद्धं (४) वनुपादि (५) र हादिचै° (६) सर्व कारयां aa: (७) प्रहत्ति 

zo (८) भावसक्तवा० (€) चैतेभां (१०) Sea (११) प्व (१२) सम्पादिता (१३) लोका (१४) fafat 
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सहितः । न सांख्यानामिव स्वतन्त्र इयथः । “कर्मणा देहे'"यादिना उत्तरत्र वक्ष्यति | 

पञुः पञ्चुलमलयुक्तः, सक्तस्य पुलासम्मवात् । तथा पौष्करे (४।९)-- 

पटुः पञ्ुत्र(१)संयोगान्न सुक्तः पशुरुच्यते | 

अयं च पुः विज्ञान(२)कल-परलयाकल-सकल-भेदेन त्रिविधः । ते च ait fe 

त्रि-मला भवन्ति | 

यस्मात् स्वदृक् (३) क्रियाशालि-कलादीनो (2) AAA: । 

व्यापकशिन्मयः gen: शिववत् संव्यवस्थितः 1) इति। ( पौष्करे ४।२) 

किञ्विजृज्ञत्वं च उत्तरत्र सूत्रकारेण(५) प्रद्शितप् ॥ १८ ॥ 

इत्थं EH तद्-विलक्ेषु Tag पाशेषु एृथम्भूतमाणतरं मलं ख्वायम्मुव- 

सूत्रेण निरूपयति-- — 

अथाऽनादिमलः पुंसां पशुत्वं परिकीत्तितम् | 

तुष-कम्बुकवद् ज्ञेयं मायावापाङ कुरस्य तत् ॥ १९ ॥ 

अथ पञ्ु-लक्षणानन्तरं मलादयो व्याक्रियन्त इति शेषः । अनादिश्चासौ मलश्चानादि- 

मलः, मलिनीकरोति दकूक्रियात्मकं तेजः प्रच्छादयतीति मलः । मलशब्द आच्छाद्क- 

प्यायः aera: । न विद्यते आदियैस्य सः अनादिः । अत्र पाचकःविशेषणीभूत- 

शोमनपदवद् आह्लादकाज्ञान(६)विशेपणानादिपदेन आच्छादनक्रियासम्बन्धस्याऽनादिल- 

प्रतिपादन-दरारा तत्सम्बन्धिनो मलस्याप्यनादिवसुक्तम्। अयं मलः पुसां पुरुषाणं 

पडुलमिति कीततितम्। तत्र मलस्वरूपे दृष्टान्तमाह - तुषकम्बुकवदियादि । तत् मलरूपं 

पङ्कम् (6) | मायावापाङ्करस्य आवाप(<८श्ाङुस वआवापाङ्करः) दन्द्ैकवद् मावः | 

मायाया AAMT मायावापाङ्करं तस्य, तुष-कम्बुकवत् तुप-कस्बुकमिव ज्ञेयम् । यथा 

दि तुष-कम्बुकः शालितरड्लानामावापस्य उन्छरनतायाः प्रसवामिुखमावस्य Agr 

निमित्तम्। एवं मायाया शिवेच्छा(५)वशादावापस्य प्रसवामिमुखमभावस्य कलादि- 

कायीदेश्च तन्निमित्तमिति | एतदुक्तं भवति--यस्येदमस्ति, (१०)तं प्रति मायां प्रसवाभि- 

सुखी भवति कलादीं (१९)श्रोत्पादयतीति | 

ag आत्मनि तुषकम्बुकस्यानीयो मलो वत्तेते। मायायां च कलायङ्कर(१२)जन्मेति 

मिन्नाधिकरएवात् कथमेकाधिकरणो दृष्टान्त इति चेत। aa) नायं सवथा 

Or (१) guard (र) प्रशं विज्ञानं (३) खद्रक्रिया (४) हौनोप्यसेश्वरः (५) उत्तरसूत कारे (६) च्छादनंज्ञम- 

बिशेषयमना० (७) wa (5) वापा्चा° (<) याचि (१०) यस्येदस्ि (११) कलादि (१२) कलादयगुरजन्मे ° 
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grt, किन्तु निमिततनिमित्तीमावमात्र इदोपः । अत्र तुप-कम्बुकदषटान्तेन 
शाब्ञान्तरोक्तताम्र(१)कालिकादृषटान्तोऽप्युपलक्तणीय(२)इति । तदुक्तं श्रीमन्मतङ्ग 

( पमरधानेदरसाधनपटले ८० )-- 

र ताम्र(३)कालिकवद् योगात् सहजः परिकी्तितः | इति | 

zat यथा ame कालिका रसशक्तया निवत्ते । तथा मलः शिवशक्त्था 

निवत्तेत इत्येतावति टान्तम्। नतु सर्वथा साधम्यादिति(षोवोध्यम्। अस्य च 

पयोय-नामानि सगेन्रे दरितानि । यथा-- 
पुल-पशुनीदार-मृल्यु-मूच्छो-(५) मला नेः | 

अविदयात्रृतिरुगग्लानि (€) पापमूलक्तयादिमिः ॥ -०१।५७ 

सप्रभेदे च-मलोऽज्ञानं तमोऽज्ञवं(५)तिरस्कारकरस्तथा | 
पतिः पञ्ुरविद्येति मलपयीयवाचकः ॥ इति ॥ १९ ॥ 

अतर पुंसामिति बहूवचन-निर्देशाद् मल इत्येकवचननिर्देशाच मलस्थैकस्येव वहपुरुष- 
क्रियावारक-शक्तिवेचिव्यमस्तीति ध्वनितं aga (१।७।८) मुखतो दशेयति-- 

तदेकं सर्वभूतानामनादि निबिडं महत् | 

प्रयात्मस्थ-खकाखान्ता-पायि(८)रक्तिसमूहवत् ॥ २० ॥ 

तद् आवरणं सर्वभूतानां चतुदेशविधानामपि प्राणिनामेकमेव । कस्मादियत्र 
विशेषणद्रारेण हेत॒माह--अनादीति(९) । अनादि न मायीय(१०)बन्धनवदागन्तुकम् | 

Ba एवैकम् | अनेकत्र हि तस्याऽचेतनत्वात् कारणान्तर-पू्वकत्ेनाऽनादिलरालुपपत्तिः | 

नच कारणान्तर-पूवंकलेऽपि कलादिना (११) पारम्पयेण वन्धकलात् अनादिं भवतीति 

वाच्यम् । तस्य प्रवाहानादिलानङ्गीकारात्। तदङ्गीकारे तु पुंसां मलामावा(१२) वस्था- 

वदयकतया तदानीं शिवस्येव पुनवन्धाभावप्रसङ्गात्। तस्मान्न कर्मवत् (१३)प्रबादानादिववं 

मलस्य | किन्तु कारणाभावादेवाऽनादितं मायावत् | 

निविडं घनम्, अभेयमियधेः। व्यापकानामात्मनामावारकलात् महत्। नु 

मलस्यैकते wat सरव॒क्तिप्रसङ्ग इयत आह प्रयात्मस्थ-सकालान्तापायि- 

(१४) शक्तिसमृहवदिति। sere: प्रति ged वततैमानाः सखकालान्ता 

Or (१) ताटका (२) लच मिति (३) तारका (४) साधग्येतेति (५) खलमानच्छा (2) ठतिरग्वानि (९) ऽज्ञतति° 

ls Se पाथ (<) अनादिति (१०) माधिय० (११) लादिनात्पारं (१२) भावोवस्था० (१३) कमलवत (१४) पायश० 



३८ शतरत्नसंग्रहम् 

£
 १ सखस्वपरिणाम-कालापसारिर्यः या शक्तयस्तासां समूहः सोऽस्यास्तीति तदत् | 

तथोक्तं तचछत्रय (2) निर्णये (११)-- 
मलशक्तयो विभिन्नाः(३) प्रयातं (४)चैव तद्गुणावरिकाः | इति । 

एवच्च सति मलस्यैकलेऽपि तदीयावारक-शक्तीनामानन्यात् तदावार्याणामपि(५) 
भेदाद् नैकमुक्तौ alates: | 

अनेन सूत्रेण मलस्यैकलादि-प्रतिपादकेन तत्सवरूप-लन्तणमुक्तम् | तत्र प्रमाणं तु 
मोदादिलक्तणए-कायलिङ्ग शेषवदूनुमानं द्रष्टव्यम् | तद् Hele कायं सकारणकं 
कायाद् घटवत् । शत्र च मायादीनां प्रकाशकतया मोदकारणत्वासिद्धेः परिशेषात् 
मोहकारणतया मलस्य सिद्धिः। तथा किरणे-- 

प्रकाशो व्यक्तिशब्देन मलराव्देन(दचाद्रतिः | - 
व्यक्तियोऽणोमलः प्रोक्तः a दीपान्ध(«)कारवत् | इति 

मतङ्गे च-तस्माद् gai (८) मलो माया सदा दीपान्ध(९)काखत् | 
दयो :(१०) स्वमावभेदश्च त्रयाऽऽखचातमिदं सुने 1 इति । प 

मोदादीनि मलकायाणि सप्तविधानि भवन्ति | तद् यथा तत्रैव ( मातङ्ग ~ 
पारमेदवरे ( ६।१०३ )- 

मोहो मदश्च रागश्च विषादः शोप एव च | 
वैचित्त्यं चैव दषाखयः(११)सप्तेते सहजा मलाः ॥ 

एतेषां खरूपं मतङ्गादौ द्रष्टव्यम् | २० ॥ 
नचेता मलस्य शक्तयः TAS रन्धन्ति(१२)अपसरन्ति वा, किन्तु परमेदवर-रोध- 

शक्तयथीनाः(१३)। साऽपि रोधशक्तिरुपचारात् पाश इति [खगेन्द्र ]सत्रढयेन [५।११] 
म्रतिपाद्यति-- 

तासां माहेदवरी शक्तिः सर्वानुग्राहिका शिवा | 
धमौनुवर्तनादेव पाशा इत्युपचर्यते ॥ २१ ॥ 

माहेदवरी Tey) ate: तासां मलशक्तीनां धमोलुवर्तनात् धर्मस्य दकूक्रिया(१५)- 
सन्निरोधकल-लक्तणस्य अनुवतनात् अनुसरणादेव । देतुपथ्चमीयम् । पाशतया 

Or (१) afer; (२) त्वनि० (३) क्तो भित्र (४) mera च॒ (५) तदाचार्यांणामपि 
(&) 2% चा० (७) दौपाकार० (८) तस्मादियं (€) feqtaaite (१०) zat qo 
(११) वैचि्यदर्षाख्यञ्च (१२) wage (१३) maa (१४) ओवि (१५) द्रक्रिया 
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quad उपचर्यते | नचात्र मुख्यं I) तत्र हेतुतया रोधशक्तिं विशिनष्टि-- 

wae शिवेति। सा सवीनुग्राहिका सकल-जगदनुपरह्-स्वमावा शिवा aaa: 

प्रसाधिका यतः, ततो न HAAS: 11 २१॥ 

नन्वस्मा रोधशक्तेः(१) रोधनेकसमावायाः कथमनुप्रहकारितरमियाशङ्चाद-- 

परिणामयत्येताश्च(र)रोधान्तं काकं (३)चित्तिषा | 

यदोन्मीटनमाधत्ते तदानुप्राहिकोच्यते ॥२२॥ (Zo ७।१२) 

एताश्च (४) सर्ैभूतगताः मलसम्बन्धिनी आवरणशक्तिः (५) रोधान्तं तदधिकार-कालं 

यावत् तावत् परिणामयति (६) परिणामेन योजयति (७) | परिणामशब्दात् श्रातिपदिका- 

grat” इति शिचि(८) कृते परिणामयतीति रूपम् । अत्र णौहस्वामाव(२) छान्दसः | सा 

पतिशक्तिः काकं(१०)चित्तिषा । क(११) एवाकं काकः तस्य चित्तिषा चिदरूप-लिषा(१२) 

तया काकंचित्तिषा । क(१३)शब्देन मृधो(१४) सदालुपरदैकव्यापार दशान उक्तः, “ईशानो 

qe’ मन्त्रलिङ्गात् । स एव(१५)सकलजगद्नप्रदे नियोदुयुक्तात् र्केणादित्येनो- 

पमितः । ततः प्रवृत्ता परश्रयः-प्रकाशिकया Paha ज्ञानमासा देतुभूतया यदा यस्मिन् 

काले उन्मीलनम् अलुन्मीलित-खरूपाणामणुवगीरणम् (१६) आशयविकाशनमाधत्ते करोति, 

तदा तस्मिन् काले santa अनुग्रहकरी उच्यते भ्यते(१७)। यद्यपि रोधशक्तेमल- 

परिपाकान्तमेव तिरोधानेकस्वभावत्वं, तथापि तदनन्तरमणुवगोणामाशयविकासनहेतु* 

लवादनुपराहकलमिलय्थः । तथाच इयमेव पतिशक्तियवन्मलपरिपाकमचिद्रूपाणि मल-कमे- 

मायाततकायीण्यनुगृहाति, चिद्रपतामा(१८) त्नस्तिरोदधाति । पाकानन्तरमात्मनोऽलु- 

गृह्णाति | पाशं तिरोदधातीति चिदचितां स्रेषामनुग्रहकारिात् स्ानुग्रह-कारिकेलयपि 

सिद्धम् । तद् यथा-- 

शिवस्य शक्तिः सर्वेषां सदाऽनुप्रहकारिणी | 

पाशधर्म-निरोधेन पाशानां TREAT ॥ 
निवृत्तियोग्यतां तेषां करोतीति यतस्ततः । 

पाशधर्मनिरोधा्च विधत्ते पदवनुप्रहम् ।। 
तादात्मिकेन रोधेन रोधिके(१९) BIA इति ॥ २२ ॥ 

Or (१) सेधगक्तिः (२) णामधति ताश्च (a) काकशिचिलिषा (४) ara (५) शक्ति रोधा (६) शामधिति (७) 

योजयन्ति (८) प्रातिपदाद्वालये यिनिचिक्नते (2) भवानुभाव (१०) काकवि° (११) एक Gate (१२) पलितया 

(१३) कः me (१४) मूर्धा (१५) रवं Ge (१६) वर्गाणि (१७) गग्डते (१८) विद्रूपानातन (१९) frame 



go. SATA, 

वं मल-तिरोधानशकतरूप-पशढयममिधाय sare “aha | ययुक्तलात्(१) मायादेर्यरदितं(२) मदामायारूपं विखसारोत्तरसत्रेण॒ दशयति - 
वागीदवरी च शुद्धाध्व-(र)मूलोपादानकारणम् | 
नोपादानं विना कायं कदाचिदुपलभ्यते ॥ २३ ॥ 

Tes मूलमूतसुपादानकारणम् । चशब्दो(वधारणाथः । सैव वागीदवरी 
महामाया । ages श्रीमपौष्करे-- 

परा वागीद्वरी विद्या मायाऽविद्याऽपरा स्पृता । इति । 
महामायाया नादादीनि वहूनि पर्यायनामानि । तथा नादकारिकायाम्-- 

सिद्धो नादः परुमङ्गला ( ९ ) मालिनी महामाया | 
„९ समनानादत बिन्दुरधोपा वाग् ब्रहजरुडलिनीतत्म् ( १ ) ॥ सलभ ९ विचायं वलयैः शबदैदागमेषित्थ(५)मिति । 

अनेन महामायाया जुद्धाध्वोपादानलरूपं लक्तणं safer) तेन च कार्यलिङ्गक- 
मनुमानं तत्सद्राव-साधकं प्रमाणएमाक्िप्रम् | तथाहि जुदधाध्वाऽ्यं(६) सोपादानः (ॐ) 
कारयतवात् घटवत्। नचात्र समवेतशक्तेरेवोपादानत्ेन (८)सिद्धिरस््िति वाच्यम् | 
तस्या उपादानकारणतवे(९)ऽचेतनलापत्त्या चेतनशिव-समवायायोगात् । यथा श्रुयते 
पौष्करे (२।१९।-- 
= शिवे क्तरि तादास्यान् नेयं(१०) कुण्डलिनी स्थिता | 

SUA हेतोः Feet गृत्तिका(११) यथा | इति | 
अत्र मायाप्रकृयो(१र)र्मोदिकत्वेन भ्रुद्धपुरुष-कायकरणएरूप-युद्धाध्व-कारणएत्ायोगेन 

परिशेषात् (१३)तद्नुकारि-कारणतया महामायासिद्धिः | तथा पौष्करे (२।६-७1१०)-- 
मायापि नात्रोपादानं मोहकलात् स्वतेजसा | 
यतः प्रुद्धपुस्कायकरणानां न कारणम् || 
यद्धाध्ववत्तिनः सरव ager: शिवतेजसा(१४) | 
तस्माच्छद्धाध्वनश्चा(स्त}स्य GEA कारणम् || 
इष्यतां छण्डलिन्याख्यं शुद्धमेतद् द्विजोत्तमाः । इति 

Or (१) alent (२) रम्बभिहितं (६) शद्वाष्वामू० (४) यच्छब्दो (५) गमेषिधमि० 
(¢) Tewari (७) पादानज्ञा० (८) पादानत्वे सिद्धिरतविति (2) कारयत्वाद० (१०) wag केयं 
(११) ले वत्तिका (१२) क्व्यययो afe (१३) परिशेषान्त° (१४) तेनसः 

क 



= ४१ 

ननु कायस्य सोपादानत्मसिद्धम् | प्रध्वंसं व्यभिचारादियाशद्चाह--उपादान- 

मित्यादि । उपादानं उपादानकारणं विना अन्तरेण कायं कदाचिदपि नोपलभ्यते न 

ह्यते | कार्यतेतोमीवलर-विरेषणदानेन व्यभिचारः परिहरणीय इति भावः | अस्मादपि 

शद्धाध्ववासिनां ware प्रति बन्धकात् पाशमेव । यथा AMAT (212-2) — 

किच्च सुद्राणवो येन बध्यन्ते यत्र वा स्थिताः (१) । 

विमुच्यन्ते यतो वाऽयं स विन्दुरिति गम्यताम् ।। इति ।। २३ ॥ 

aa [स्वतन्त्रतन्त्रीय-] सूत्ान्तरेण तस्य सकलजगदुतप्तदेतुमूतं शद्धाध्वकायं दशेयति-- 

याऽथ(२) कुण्डलिनी शक्ति्मायाकमीनसारिणी | 

नादविन्द्रादिकं कायं तस्या इति जगत् सतिः ॥२४॥ 

अव्राऽथ()-शब्दः शिवसमवाय-शक्तयपेत्तः, समवायिशक्तेः शिवस्य च मायोध्वैल-(४) 

प्रतिपादनात् । तथा (५) सव॑ज्ञानोत्तरे श्रयते-- 

निष्कला परमा शक्तिरचिन्तया सवेतोसुखी | 

संसृकष्मा(होनिर्मला निलानन्दा निवौणएदायिनी ॥ 

या विजम्मति Tag(s) «++ चैव हि (१) | 
तया धृतं जगत् सवैमेकयाऽनेकरूपया || 

्मस्या(८) उष्व॑ निरालम्बं निराधारं निरामयम् । 

अचिन्तयं(९) व्यापकं शान्तं खृष्ट-संहार-वजितम् ।। इति । 

एवं समवायिशक्तेरथो(१०) वर्तमाना मायाकमालसारिणी माया च कमे च माया- 

कर्मणी, मायाकर्मणोऽलुसारः मायाकमानुसारः, सोऽस्याऽ्तीति मायाकमोलुसारिणी । 

निवृ्यादि-कलारूपेण मायाकाय-पृथिव्यादि-त्वाधारभूता (११) agfaai कमोलुगुण- 

वाकशक्तिरूपा चेत्यधैः। यद्रा मायात्तोभकानन्तदैव-शरीरोत्ाद्कत्वेन तस्या (१२) 

APRA । कमेजन्य-मावप्रत्ययानुवेधशब्दोत्याद्कत्वात् FATE । कुरडलिनी 

कुण्डलिन्याखया या शक्तिः शिवस्य परिग्रहशक्तिः । age रतरत्रये (१६६)-- 

मन्त्रयोनिर्महामाया या परिमरहवत्तिनी । इति । 

यथा सर्वज्ञानोत्तखत्तौ- अत्र कुरडलिनी-शब्दवाच्या तु मुजङ्गकुटिला- 

कारेण नादात्मना स्वकार्येण प्रतिपुरुषं मेदेनाऽस्थिता, नतु खरूपेण प्रति" 

\ 

Or (१) fae: (२) याथः (a) अवायः (४) arate (५) तदा (६) HPA 

(७) aay चैव हि (८) भाखा (९) विन्वव्यापकं (१०) रथी (११) भूताः (१२) तख Ate 

& 



BR CRATE, 

पुरुष(१)मवस्धितेत्यथे इति | ्ीमत्रयोदशशक्तिकायाम्--सुजङ्गकुटिलाकारेति । तस्याः ~ 

महामायायाः कायेमूतं नादचिनद्रादिकं नादश्च विन्दुश्च नादविन्द् (र), तौ aaa 

तन्नादविन्द्रादिकं serra: (३) ग॒द्धाध्वाः इति इत्थं धितिः सिद्धान्तः । अत्र 

चादिशब्देन नादाख्येदवर-वियान्त-तत्ानां नादादिपश्वत्ववरति-मुवनतलुकरणणदीना (४) 

कामिकादीनां तन्त्रणं च ग्रहणम् । अथवादिशब्देन garrett तत्वानि गृहते, 

छुण्डलिन्याः TATA, परम्परया (भच सकलम्रपचकारणलातं |
 यथा चाहुः कालोत्तरे-- 4. 9 

पचरिशतिततं दि (६) Racers विनिगेतम् (५) | 
i 

aa स्थितिश्च (८) वृद्धश्च ततैव च लयो(९) AAAI 
| 

ara शिवेन समवायिशक्तया श्चुव्धाया(१०) महामायायाः(१९) सकाशान्नादाभिधानं 

aed प्रथममुतद्यते । इदमेव शिवाधारकतया शिवत्वमित्यपि वदन्ति । ततः सकाशाद् 

विन्दुसंज्ञक (१ र)तत््मुत्ते । इदश् तच्छं शक्तथाधारकतया aT । ततः श
क्ति 

ama सदाख्यं तत्वम् । ततः सदाख्या(१२)दीशाष्यं त्म् । irene विद्याख्यं 1 

त्वमिति क्रमेए शुद्धानि warts जायन्ते । तत्र Prana वरि्याततत्वाधिपतिन्च, Ps 

शगुए्यादयः सप्र वियाराज्ञयश्चः तद्धीनाः सप्रकोटिमहामन्तराश्च, वाचकशच्दा व्योम 

व्यायक्तरादयश्च, (१४) वैरखयीद्यश्च (१५) कामिकाचषाविंशति-तन
्त्राि च वतन्ते । यथा 

मृगेन्द्र ( १३।१५६ )-- 

शृशुणी(१६) ्रमवेताली(९७)्थाणुमत्यम्बिका
 परा(१८) | 

रूपिणी नन्दिनी जाला सप्त सप्ावदेशवराः (१५) | 

श्रीमतङगे- प्राधान्येन(२०)स्थिता दयता विद्या मन्त्राश्च GA | (२१) । 

~ एकाशीतिपदा देवी(२२) या सा शक्तिः (२३) शिवासिका ॥ 

शान्तौ rare, विनित पूवं सथानं तस्या(र४)सतदासकम् । 

लये च शिवतच्त्ाख्यं व्यक्तौ विनद्रा(मकं हयं परम् ।। 

alah सदाशिवस्थानि]नं शबरा ख्ये ]व्यं च शासनेन | 

विद्यात्ेऽधिकारः(२५) स्याद् योनिज्ञेया सदैव दि ॥ 

त[अ]स्यमेव स्थिता मन्त्रा विद्याश्च विविधा सुने | | 

इयं तावन्महाशक्तिः शिवस्य परमासन Il इति ॥ (ate ७1३०-३४ ) 

Or (१) परुषं वस्थि० (२) बिन्दु (३) NIETO (a) लकारणा० (५) पराया (€) तच्चा fargo 

(ड) ame (८) falaafcc (९) लयं (१०) gaat (११) मायायः (१२) कौं aq (१३) साद्या 

(१४) व्याप्यादय० (१५) चैखसोरजप० (१९) waa (१७) Fafa (१८) पूर (१९) सपापदै श्वरः 

(xe) प्ावोन्धेतस्ि (२६) सहता (ax) दैवि (२३) शक्ति (२४) तखा त (२५) कारं 



शतरल्नसंग्रहम् 
द 

aa लयमोगाधिकारभदस्य शिवस्य आत्मनां भोवनारीरदस्यापि(१) व्योमन्याप्यत्तर- 

समूहस्याऽभिव्यक्तिस्थान-शरीरतया लयमोगाधिकार-सम्ब
न्ध उक्तः! नतु स्वामाविकः, 

साधिकरण(रोनाशाकारकोरकोशावशानायान
ामक्तराणामिवाञ्चेनवेन तदयोगात् (2) । 

तस्मादस्या विद्यातत्त्वे एवाऽकरथोनौ सुखयः(२)सम्बन्ध इति | श्वरत््वेऽनन्तादयोऽ्टौ 

विद्येशाः, तदधिघवात्रयस््टौ(्) वामादिशक्तयः, तद्विलासिन्यः TANSEY AIGA, 

उच्ुष्मादयश्च(५) Tt रद्राः ,(६) सिद्धान्तशास्ैः प्रपूजिताः नन्द्ादयषौ गणेदवराः, 

इन्द्रादयो लोकपालास्तषामायुधानि च शिवासनभूता quicaisst च स्थिताः 1 तदाह 

wired ( १३।१५८ )-- 
उच्छुष्मा (७) शाम्बराश्चण्डा(८)महावीयौः पदद्रह;(९) | 

रद्रा गणः सदिकपालाः शाखाणि(१०) पतयस्ततः ॥ इति | 

श्रीमतङ्ग- बिद्या मालुमती नाम(११) TELAT तु सा । 

ततोऽन्यापि महामागा रौद्री रौद्रेण BATT ।। 

विद्वा च काली कापाली(१२) विद्याऽन्यापि महोदया । 

सुखोदयाऽन्या विषाता तथा जीति कीत्तिता ॥ 

ऋष्टावेता(१ २)यशख्विन्यो विद्येशानां मदात्मनाम् । 

क्रीडनार्थं बिलासिन्यः(१४)पशुनां पाशमोचिकाः । इति (मा०७।१९-२२) 

सदाशिवतत्वे तु तदधिकारावस्थः सदाशिवः, प्रणवाय दश अवः (4) eather, 

पच्च Fal, षडङ्गानि च, अक्तरविन्दुसथूलध्वनिरूपो(१६) AEA aaa | तदुक्तं खच्छन्दे-- 

ॐकारेशः शिवो दीप्तः कारणेशो द्रोशकाः । 

सशिवशनैव कालश्च सक्ष्मरपोऽतेजसः ।। इति | 

श्रीमतङ्ग ( PTT २५)-- 

्रह्मण्यङ्गानि(१७) यानि स्युस्तानि(१८)सादाख्य( १९)गोचरे | 

नादो बिन्दुः सकलः सादाख्यं ततवमाशनितौ(२०) कथितौ | 

एतत् सदाशिव-ततत STAT: (२९) सर्वेऽपि तत्समा wata | यथा मतङ्गे (४।५५)-- 

मेरुपृष्ठं यथा(२२) प्राप्ासदणएलोष्टादयो श्रशम् । 

र्वन्ति सुबलं तद्रत(२३) सादाशिवे पदे || इति। 

Or (१) रपदखापि (x) माधिकरण (३) सुख (४) ावमत्व० (४) SERA (€) रद्रा दयः 

(9) उच्छिष्टाः (८) शावराञष्डम (९) दुकाः (१०) वाणि (११) Mat मासु (१२) कालि कापालि 

(१३) अषावेता (१४) विलाखिन्य॒ (१५) अ (१६) eT (१७) ब्रद्मरङ्गानि (१८) सुखानि 

(१९) werent (२०) तत्वमाग्रतौ (२१) शिवं wae: (रद) यदा (९२३) त्वे 
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frera तु भुवनरूपो(१)निवरत्तिमदादिसंज्ञः सद्योजातादि-(२)संज्ञः सकल- 

निष्कलाख्यः शिवश्चात्षरिन्ुदेतुस्वरूप-पृ्ष्मनादश्च वतेते । Bis ( १३।१६१९ )-- 
विन्दौ (३) निव्ृ्यादिकलेदवराः । इति | 

तच्चप्रकाशवृत्तौ- “सृक्ष्मनादस्य शक्तितच््वान्तमोवत्वेन(४) area वाक्येन 

सष्ष्मनादस्य विन्दुत््वावस्थानं प्रकटितम् | सवात्म(५)शम्भुक्ेतसिद्धान्तदीपिकायामयमथैः | 

aera तु ध्वनिपतिरिन्धिका वा(६)दीपिका वा रेचिका(७)वा निवृत्यादि (८)युवनपति- 

संज्ञः शिवो aaa | चिच्छक्तौ शक्तिमद्-वरिषठः परमेरवरः सकलजगत्परमकारणं कुःएड 

लिनी च वागीशां पतयश्च | aged केवलः परः शिव इति । तदुक्तं aes (१३।१६२)- 
नादे ध्वनिपतिः(९)शक्तौ सर्वेशक्तिमतां az: | 

योनिर्विखस्य वागीशाः पतयः परतः शिवः । इति । 

श्रीमत्खतन्त्रे- तत्र कुण्डलिनी शक्तिमीया(१०)कमीनु सारिणी | 

मुबनाधिपतीनां च हेतुस्तद्वासिनां प्रिये ! ॥ 

तदतीतं (११) वरारोहे परं तच्ं(१२) निरामयम् । इति । 

सप्रभेदे च-तद्ध्व(१३) विन्दतत तु तदृव(१४) नाद ए तु । 
` तदृध्व॑(१५)शक्तित्त्ं fe wet तत्त्वे तदृध्वेतः ( ? ) | 

sara fara स्यात् सवैतत्त्नोपरिस्थितम् ॥ 

शिबाद्यवनिपयन्तं व्यापकं तेन तेजसा | 

इदं नादतत््रमेव परमकारणं(१६)नियम् । तदेव महामायेति केचिदाचायी वदन्ति | 
तेषां पन्ते zara कायाणि aera । यथा - 

शुद्धानि पच्चतत्त्ान्यायन्तेषु स्मरन्ति शिवत्वम् | 

शक्ति-सदाशिवतच्वे ददवर-विद्याख्यतत्त्वे च || 

सस्य व्याल्या-तेषु मध्याच्छिवतच्ं विन््रात्मकमाद्यं प्रधानमुपादानं स्मरन्ति 

पू्ीचायाः, परमोपादानलेनेव चास्य मायावन्नियलं सिद्धम् । अतश्चान्यानि चलारि 

तत्वानि तत्कायाणीति भाव इति | रसौषकर g --नादाभिधानं शिवतत्वमपि कायेमेव, 
किन्तु तत्र शक्तित््ान्तमोवेण Fara कायाणि शुदधानी(१्यक्तम् । तद् यथा-- 

व्तिस्तच्रास्मिका(१८) चास्य चतुर्थी (१९) संव्यवस्थिता | 

Or (द) न्पात्नि (र) नातादिः (३) को (४) नमैवलेन (५) स्वांश (६) at 

(9) का सीचिका (८) नित्यादि (<) ध्वनिपत्ति (१०) क्तिमाया (११) तदतोतु (१२) तलनि° (१३) age 

(qs) नादमेव (१५) AR (१६) कारणनि० (१७) Tarte (१८) वातिकं (१९) चतुर्था 



शर्नतसम्रहम् ४५ 

शिवतत्तं सदेशाख्यमीशं feet तथा 1 
Tartana तत्वानि द्द्राणूनां महात्मनाम् । इति | 

war तु-शक्तयभिधानं विन्दुतत्वमेव परमकारणमि्यक्तम् | 

तदूयथा — अतोध्वं बैन्दवं तत्त विमलं स्वेतोमुखम् | 
परमं सवेतत्वानामनन्तज्योतिरूपकम् ।। २४॥ 

अथ सूत्रान्तरेण चतखोऽपि वागृचत्तयो महामायाकायोणीति शब्दसष्टिमुदिशति-- 

तस्याश्चतखो वागृरूपा वृत्तयो वेखर्यादयः | 
वैखरी मध्यमा चान्या पदयन्ती सृक््मसंज्ञिता ॥ २५ ॥ 

वागुपा saad: तस्या महामायाया वृत्तयः कार्याणि । चतसुणामपि 

करमेण नामान्याह - बैखरीयादि । एका वृत्ति(१) नाम्ना वैखरीत्युच्यते | अन्या वृत्तिनाभ्ना 
मध्यमा । अपरा aT पद्यन्ती । अपरा सृक्ष्मसंज्ञिता(२)। एतासां सवरूपसुत्तरत्र 

संग्रहकारः स्वयमेव वक्ष्यति | अनेन शब्द्सष्टिरपि विन्दपादानेव्युक्ता भवति । चअत्राऽयं 

स्ष्क्रमः--शिवेच्छया प्रथमं sea महामायायाः सकाशान्नाद उत्पद्यते । नादाद् 

बिन्दुः | विन्दोरक्तरम्। अअक्तरान्मातकेति (३) । तथा पराख्ये-- 

विन्दुः (शोषु्धस्तदिच्छातः शब्दराशिरभूत् तदा । इति । 

खगेद्र शक्तेनादो वेद् reget माठृका ततः । इति । 
आकाशवायुप्रमवः शरीरात् समु्रन् वक्तूयुपेति नादः । 

स्थानान्तरेषु प्रविभग्यमानो वणंत्वमागच्छति य: स शब्द्: 1 इति । 

स्वायम्मुवे- -नवयपुवैशतार्थात्म-योनिर्वीजातकः(५) परः | ५॥ 
अकारादि-पिसगन्तं वीजं तत् पोशाक्तरम् ।। 
शेषा योनिश्चतुस्तिंशद्व्यया ह्यक्तरात्मिका । 

सा शक्तिदेवदेवस्य तया व्याप्तमिदं जगत् ॥ इति । 

आसां चतसणणामपि वृत्तीनामाश्रयमूता निवृत्याद्यः, कलाः पच्च च विन्दोरेव 

कायीणि । तथोक्तं रत्नत्रये (८५)-- 

सेषा चतुविधा वरत्तिनिवरृत्यादि(€)कलाश्रयात्(७) | 

पथ्चधा भिद्यते भूयः कलास्ता विन्दुवत्तयः 1) इति | 

Or (१) कहत्ति° (२) सूचासं° (३) मावकेति (४ बिन्दु (५) निबौ जा” (६) त्तिनि° (©) लायाः 



४६ शतरतरसंग्रहम् 
--------------- ---------~- ~~ मूलतत्रऽप -ूरोविन्ुमपयस्यः (कलाः पश्च समुद्भवाः । इति । 

इयं महामाया शब्द्-वस्तूमयासमिका भवति ; सृक्ष्मादीनां शब्दानां बणेपदमन्त्रा- ॥ RATT वस्तूनां चोत्पादनात्। तथा पौष्करे-- > 
शब्द्वस्तूमयात्मानौ विन्दुर्नान्यतरात्मकः । इति । 
मन्त्राध्वा च पदाध्वा च वणौध्वा चेति शब्दतः | क्ष अुवनाध्वा च AAT कलाध्वा चार्थतः क्रमात् । इति ॥ 

अत्र Teme: आतमन एव नादादिक्रेणाऽवस्थानमिति वदन्ति (२)। तद्युक्तम् । अविकारिण्तस्य areata परिणामालुपपत्ेः | नापि तच्छक्त, 
तस्या अपि परिणमायोगात्। योरपि विकारित्ा(द)भ्युपगमे अचेतनलप्रसङ्गात् | त तस्मात्(४) शब्दोपादानतवं बिन्दोरेवा(५)भ्युपगन्तव्यमिति । तथा नादकारिकामु(१६)-- = 

ौविकायत्रामोक्तसतन्छक्ति। च्छक्ति(हफशधाप्यतो न योग्यौ तौ | a’ 
बहुधा स्थातुं यद्रा चैतन्यविनाकृतौ विकारितवात् । इति ।। २५ 1 + | एवं शद्ध-मायालक्तणं पाशं निरूय खायम्भुवसूत्रेणाऽुद्धमायालक्तणं निरूपयति ^ 

मायातत्वं जगद्बीजमविनादयरिवात्मकम् | 1 
विम्वेक(७)मकटं सूष्ष्ममनाय्यव्ययमीश्वरम् ॥ 2 2: ॥1 

मायस्य प्रलये स्ेजगत्› मयति अन्नात् जगदिति वा माया । तथा पौष्करे-- 
FAAS जगत् सवं तेन माया समीरिता । इति | 

मायारूपं Ta मायातत््म् | इदमेव तच्च अन्ध्यादि (<)नामभिवहुभिर्गीयते । जगद्- ५ 
बीजम् जगतः सवस्य कलादेर्वीजमुपादानकारणम् | अनेन विशेषणेन--जगदिदं 
सोपादानम् उतपत्तिधमेकलात् यथा पटादिरिति मायासिद्वरक्ता । यथा भगन्दर (९२)- 

कत्तोऽतुमीयते येन जगदधमेण हेतुना | 
तेनो(९) पादानमप्यसति न पटसन्तुभिर्विना || इति ॥ 

श्रविनाशि नियम् । जगत्-संहारे यचयुपादान-कारणस्य मायाखवस्यापि विनाशः ५ स्यात्, तत् पुनः सगादौ(१०) कस्मादुपादानाज् जगदुतपययेत | अतो नास्या अनियतम् | 
अथोच्येत--सगोदौ उपादानमपि देवः(११) aera । नैतद् युक्तम् । एवं सति 

तत्कायेस्येव (१२) अस्याप्युपादानं विनाऽनुतपत्तरुपादानान्तरं कटम् । तस्याप्यन्यदिलय- 1 
Or (१) ध्यसखाक० (२) बदन्तौत० (३) कारत्वा° (४) भ्रघ्च्छ० (५) रेषाभुा० (६) ara: शक्ति 

(9) विद्भक (८) यच्यादि (<€) कार्योपा० (१०) सर्वादौ (११) दैव Be (१२) area तखा e 



नवस्था स्यात्। व्यक्युप(१)संहारेण ॒शक्तिरूपतयाऽवस्थाने न कश्चिद् दोषः । 

ate 
यद्यनिलयमिदं कायं कस्मादुत्दते पुनः । इति ।--( air ९।५ ) 

शिवात्मकम् अशुद्धं, शिवात्मकं चेतनं न भमवतीयशिवात्मकम् । अचेतनमिति 

यावत् | शरचेतनस्यैव तत्कार्यस्य कलादेरुपलम्मात् । अचेतन-ततकार्योपलम्भेऽपि(र) 
तत्कारणस्य चेतनलाभ्युपगमे कारणानियमलक्तणः सकलानुमानोच्ेदः सवैन्यवहार- 

लोपोऽपि दोषः स्यात् । तदुक्तं ( खगेन्द्रे ५।४ )-- 
तदचेतनमेव स्यात् कार्यस्याऽचित््वदशैनात् | 
प्राप्तः स्वहरो(३) दोषः कारणानियमोऽन्यथा ।। इति । 

विमु व्यापि । पुरुषस्य भोगाय तिरयगृध्वाधो(४)मध्यस्थित-ख्ोतोभिः सवेतोसुखतया 

स्वैकार्योतपादकलतवात् । तदुक्तम-- 
श्रव्यापि चेत् कुतस्तत् स्यात्(५) सर्वेषां सर्वतोमुखम् । इति ।--( मगन््रे ९।५ ) 

एं पर्ञतुडादिभेदानामपि भोगाधि(दे)ष्ठानलवत् कलादि-कायभेदानामपि 

मोगाधिष्ठानतया भेद्रहितम् । भिन्नत्र(4) अनेकत्र सलयचेतनस्य घटपटादिवदुत्त्ति- 

AEA | इदं तु नोखत्तिमत् न कारणजन्यम् , परमकारणएचात् । नहि परम- 
कारणानि वहूनि मवन्ति। यथा मृगेन्द्रे ( ९।७-- ) 

यदनेकमचित् तत् तु दृ्टमुतसपत्तिधमेकप् | 

न तदुपत्तिमत् तस्मादेकमभ्युपगम्यताम् || इति । 

ननु जगदुत्पत्तौ परपरिकल्पित-परमारादिवटुपादानकारणएवहूललमस्तु ; बहुभ्योऽपि- 

तन्तुभ्यः पटस्यैकस्योत्पत्तिष्टेः, तदद् जगत् सर्वैमनेकस्मात् कारणादूरद्यताम्(८) | 

किं ग्रन्थ्यात्मक(९)परमकारणए-कस्पनयेति चेत् । न । यदनेकतन्तरात्मकं (१०) कारणं 

पटस्योक्तं, तदनेकमपि एकस्माद् दुकरूल-कापासादिदरव्यादुतपन्नवादेकम् । यथा च 

एकस्माद् दुकूल-कापासादि-्रव्याद् अनेकाकार-पटायुतपत्तिः ; एवं परमकारणात् 

स्म-स्थिति-लयाधारात् सगोदौ मायातच्वाज् जगदुः्पत्तिरिति न कश्चिद् दोषः । तदृक्तम्-- 

पटसतन्तुगणाद् दृष्टः, ११) स्ेमेकमनेकतः | 

तदप्यनेकमेकस्मादेव बीजात् प्रजायते ।। इति ate (९।५) | 
एवमनेकत्वे(१२) सलयचेतनानामनिलयलप्रसङ्गेन परमकारणत्वमङ्गमजानानां परमाणु 

Or (x) gafade (२) चैतनक्ायीपलसमऽपि (२) waar (४) qatit (५) कुतस्तखाः 

(£) भागाषिष्टानवत् (७) Para (८) sqm (€) Tee (१०) ने कात्मकं (११) Tae (१२) मनिकले 



Be शतरल्संग्रहम् 

गणकारणलववादिना वैशेषिकादीनां न निःश्रयस(१) 

हेतुताव्नेन प्रकटितप्रबोधतेकष्यानामपि(२) उपक्तणीय[च]म् । तदुक्तम् ( खगेन्द्र ) 

भूतावधि(३) जगद् येषां कारणं परमाणवः (४) । 

तेषां पूर्वोदिताद्धेतोज्ञोतैव (५) ज्ञानसुक्ष्मता ।। इति । 

अकलं कलारहितम् | कला नाम(६) दावरतवायुक्ताः(१) पुरादिसन्निवेशानेकरु्र- 

भोम्यलादयो विरोषाः, तद्रहितम् । नात्र कचित् पुराणि नियानि द्यन्ते) । नापि 

तत् सन्निवेशाः । नापि भोग्यम् । 

ननु aa विशेषामावे मण्डलेशानामवसखानप्रतिपादिकायां “मायायां मण्लेशानाः 

क्रमतोऽ्रौ व्यवस्थिता” इति श्रुतेरजुपपत्ति(८)रिति चेत्। न। मायायाः शक्तिरूपत्वेन 

सुबनासम्मवेन तत्र ASIA: तत्समानदेशकलामस्तकस्थितानायुपचारेण तत्रावस्थान- 

AAG: । तदुक्तं sitar ( १३।३ ) — 
मायायामपि पण्यन्ते गहनेशादयोऽधिपाः | 

तत््वुद्धि्च dara सवं ततछृतिमस्तके |) इति । 

मायागमौधिकायेँ aad, (९) न तु पथ्वा्टकादिवन्नियतयुवनेचवसवमित्येतद् 

ज्ञापयितुमत्रोपचाराभिधानमिति मावः | 

सक्ष्मम्। न स्थूलम् । अव्यक्त(१०)बद्धादिवत् स्थूलं न भवतीयथेः । सृकष्म- 

तारतम्यविश्रान्तमूमित्वादपि इदमेव सुक्ष्मम् । तथा पौष्करे-- 

तन्मात्राणि प्रथिव्यादेः सृक्ष्माण्येभ्यस्हङ्कतिः | 

तस्याः सूक्ष्मतरा बुद्धिस्तस्याः(११) कृतिरेव च ॥ 

तस्याः कलादिवर्गश्च माया सूक्ष्मतरा ततः | 

यत्र सौक्षम्य(१ र)पराकाष्ठा सा मायेलयमिधीयते | इति । 

अस्याः सृक्ष्मलमन्तगेदृपटस्य कटादेरिवाभिप्रतम् । नु सवेथा विकारराहित्यम् । 

यथा Beg ( ९।२१ )-- 
यथा कटादिगृढस्य पटादेस्तदव्युदासतः (१३) 

नासतः क्रियते व्यक्तिः कलादे ्रन्थितस्तथा(१४) || इति | 

अनादि परमकारएतात् | यचानादि, न तत् सबौत्मना परिणमते । किन्तु शक्तयात्- 

नावस्थितायास्तस्या(१५) एकदेशतो मायात्मकाटु(१६)पयते व्यक्तिमासादयति(१) | 

Or (१) विभ्रेयस्च० (२) dafaene (3) श्ुतावधि (४) परमकारणं (५) waa (६) कलानां 

मदाहतवा० (७) दश्यते (८) रनुपपर्तेरि° (<) ada न° (१०) व्यत बुद्धिवत् (११) तखा We (१२) WH 

(१३) सतदयुदा० (१४) ग्रन्थितल्रता (१५) HATTA EAT एक° (१६) मायात्मादुत् (१७) दयन्ति 
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येषां सवोत्मना जगदूबीजं परिणमते, तेषां तदनित्यमिति अनादि-(१)पदेन cate 
परिणाम-सिद्धिः । वं सति अस्मिन् सिद्धान्ते (२) कार्यत न पटकुटीवत् वृत्तितया, पट- 
दशायां छुटीक्लयस्याऽनुपपततेः | नापि सांखयवद् दधि-(द)्तीरन्यायेन परिणामतया, तथाते 
त्षीरनाशवत् स्वात्मना उपादान-नाशग्रसङ्गात | अत ए न बौद्धवद् वीजान्तराङ्करन्यायः, 

तत्रापि सवौत्मना बीजनाशात् (४) । नापि मायावादिवत् शुक्तिरजत-न्यायेन विवत्तेतया, 
कार्यस्याऽसत्यतप्रसङ्गात् । तस्मादस्मिन् मते (५) घृतकीट-न्यायेन एकदेश-परिणामतयेव 
ara सिद्धम् । तदुक्तम-- 

विन्दु-माया-प्रधानानां विद्तिषत(६)कीटवत् । इति । 
सिद्धान्तदीपिकायाम्--शिवेच्छप्रेरिता (५)नन्दनाध-वित्तोभिता पुनः | 

` श्ृतकीटनयादेकदेशेन परिणामता ॥ 
शक्तयात्मक-कलादीनि(८) प्रयान्ति स्थूलरूपताम् । 
नाऽसतो बिद्यते भावो नाऽमावो बिद्यते सतः | इति । 

` श्रत्र तनुकरणादीनि कार्याणि संहृतौ विन्द्राय्युपादानेषु शक्त्यातनाऽवस्थाय ast 
बन्धात्मक-प्रयोजनाय पुनव्येक्तात्मकानि मवन्ति। तथा मगन्द्रे ( ९।१३ )-- 

तदाधाराणि कायाणि शक्तिरूपाणि संहृतौ । 
विरतौ व्यक्तिरूपाणि व्याप्रियन्तेऽधसिद्धये 1) इति | 

अव्ययं न तस्याः विकारशक्तयो व्ययं विनाशं गच्छन्ती(९)ति अव्ययम् , शक्तिव्यय- 
रदितमितयथः | अव्ययपदेन असत्कायवादिभ्योऽस्यात्र fam: सूचितः । तेषां हि 
विशिष्ट-कारयोत्पादन-सम्भवादिवयुक्तं मोक्तकारिकासु । इत्थं सर्वविकाराणासुपादानतयाऽऽ- 
पूरकतवेन SAA पुरुपाथेसाधकतादीदवरमिति । २६ ॥ 

अस्य मायातत्वस्य एकवये(१०)ऽपि श्रनेकाकार-कार्योत्पादकल्वं सहकारिसापेक्षत्वं च 
मगन्द्रसूत्ेए ( ९।२ ) प्रतिपादयति-- 

aerated बीजं जगतशित्रशक्तिमत् | 
सहकारयधिकारान्त-संरोधि STATA ॥ २७ ॥ 

तत् मायातत््रम् एकम् । अशिवम् sag मोहकत्वात् । जगतो बीजम् । 
चित्रशक्तिमत् चित्रा व्रिचित्राः शक्तयो यस्य तत्(११) तथोक्तम् । तथाचाऽस्य एकत्वेऽपि 

Or (१) तदा नि्यादिमादिप० (र) भ्रचित्रते (3) वंदचौचि° (४) बौजामाशात् (५) भिः सते 
(६) विज्नतिष्ठत० (9) setae (८) कलादिनो (९) गच्छति (१०) मायातसैक० (११) यस्थ तयोक्तं 

७ 

न = र 



५० शतरत्नसंग्रहम 

तच्छक्तीनामनेकत्वाद् विचित्रकाय-जनकल्मविरुदरमियथः | fat सहकायेधिकारान्त- 

संरोधि # । ताच्छील्ये णिनिप्रययः । अनेन कम सहकारीत्युक्तम , कर्माभावे भन्थि- 
त्त्रस्याऽप्रवृततः(१) । व्यापि अनवरम् | पदद्रय(२)मेतत् पूवमेव व्याख्यातम् । अत्र 

एकववादि-विशेषणानां पुनरुपादानं प्रतिपादयत् (१) विचित्रशक्तिमत्-(२)सहकायेधिकारान्तः 

संरोधि-रूप-विशेषणद्रय-सहवत्तितयेवेति न पौनस्क्तयम् । अस्य `मायातच्चस्य॒चूप- 

AEA 
मायाख्यं चित्रशक्तया परिगतमकलं कृष्एवर्मकवीजं (४) 

नित्यं कमौन्तरोधि सख्कृतिनिवसनं तचकृतिन्यापकं च (५) | 
कायीचिच्छप्रकार्य «+ दशिवकरं (2) मोहक खापकाले 
सत्त्वात्मा च स एवं परमपि च सितं कारणं बोधकं तत् |) इति । २७ ॥ 

अथ किरणसूत्रार्धेन(€) गदधाश्द्धयोरपादानयोमौययोरधिष्ठातु(«) निमित्तकारणस्य 

मेदं दर्शयति-- 

शुद्धं ऽध्वनि शिवः कता प्रोक्तोऽनन्तोऽसिते प्रः ॥ २८ ॥ 
शिवः ag: Wheat: शद्धे अशुद्धिरहिते अध्वनि बिदयातत््वमुवना्यात्मके मन्त्र 

मन्तरेशाद्यातमके च कता निमित्तं प्रोक्तः उदितः । तत्कृतं (८) तत््वभुवनादिकं च समस्त 

मिथः । अनन्तः अनन्तादिको वगः असिते saga प्रभुः सष्ट्यादिकतौ 

Whe इत्यनुषङ्गः । अत्राऽनन्तादीनामीखरप्ररणयेव करतुलमभिमतम् | तदुक्तमत्रेव-- 

ईवरोऽधस्त- (५) विद्यानां पतीन् स Hea (१०) | 

तेन (११) प्रेरितमात्रास्ते कुवैन्यधस्तन (१२) जगत् |) इति ।| 
तथा केलाससंहितायां -- 

माया-विन्ञोभकोऽनन्तो महेदवर-समन्वयात् | इति | 

यद्येवं शिवस्य सवेकर्ततवं (१३) न घटत इति चेत्। न। अन्तरङ्गामाय-(१४) 

पुरोदहितादिप्रकृतिवगं॑स्वयमेव gad रृपतेवंदिरात्मकल्पा(१५)ऽमायादि.गररणेन (१६) 
सर्वकर्ततवत् अनन्तादीन् स्वयमेव कुवैतस्तत.पररणया च वहिः ad: शिवस्य सवै- 

कर्तत्राविरोधात् । तदुक्तमत्रैव-- 
* सहकारिणां कमेणामधिकारान्तं यावत् संरुणद्धि भरन् aia तच्छौलमिति सहकायधिकारान्तसंरीधि, 

कणामभावे मायातच्चखाप्रहे रित्यधैः | 

Or (१) यन्थितखाप्र (२) पदायुथ० (३) शक्तिनुत् (४) कष्टवत्मैक बौ° (५) व्यापकत्वम् 

(६) सतरा्येन (9) तुत्रिनित्त (८) ततृङ्गतिं (€) रो यस्तु fe (१०) संपरेरयत्यसौ (११) A He 

(१२) aaa (१३) wT (१४) रंगोमाग्य (१५) रामकल्याना० (१६) न कत्तं स्वै 

[ 
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यथा भूमण्डलेरोन नियुक्तः aaa: प्रमु: । 
तथाऽसौ कुरुते सवं तच्छक्ति-प्रतिबोधितः । इति । 

aa शिवप्ररिस्याऽनन्तस्य कलादि-प्रधानपयेन्त-तत््ानामेव करतलम् । Sard 

ररितस्य श्रीकण्टस्यैव गुणादि-क्तियन्त-तत््वानां star) | aifmaeeg श्रीकण्ठ- 
प्ररितस्य ब्रह्मणः करतृल्मिति विवेकः । तद् यथा पौष्करे-- 

त्लोभकोऽत्र महातेजाः (१) श्रीकण्ठोऽनन्तविक्रमः || (ate ६।३० ) 

्रबृद्धः(२) परमेशान ! शक्तिसम्पके-मात्रतः ।। ( पौ० ६।३१ ) 

गुणादि्षितिपर्यन्त-तत््लजातं यतो मवेत् (३) । इति । ( पौ० ६।१८ ) 

श्रीमतङ्गे- स्थितये सर्वभूतानां शरीराख्यसरजत् पुरा | 

स्थूलानि तद् विशिष्टानि सखष्टवान् भूतनायकः ॥ इति | (मा० १९।२-४) 

तथा स्वायम्भुवे तथो(यो)लितसामध्यौ सर्वस्य प्रभविष्णवः | 

अनन्तेशादि"विद्येशा बभूवुः कारणेच्छया || 
तेभ्योऽमितबलाश्चान्ये तेभ्यश्चान्ये नियोगिनः ( ? ) । 

भवन्ति विमलात्मानः सितासितफलप्रदाः (४) ॥ 

तेभ्योऽपि सानाश्चान्ये(५) पतीच्छानुविधायिनः | 

येभ्यो निखिलसु्पन्नं जगत् स्थावरजङ्गमम् । इति ॥ २८ ॥ 

एवमनन्तक्तोभ्यस्य AA का्याणयुद्ध-खरूपाणि FFA ( १०।१ ) 

दृशेयति(६)-- 
ग्रन्थिजन्य-(७) कटा-काट-विद्या-राग-(८)नचरमातरः | 

गुण-धी-(शोगव-चित्ताक्ष-मात्राभूतान्यनुक्रमात् ॥ २९ ॥ 
यथायोग्यक्रमाद् ग्रन्थेः मायायाः अनन्तक्ुव्धायाः जन्यानि साक्तात् परम्परया च 

कायीणि | श्रीमतङ्गे ( कलातत्वपटले २ )-- 
स्ञोमितो(१०)ऽनन्तनाथेन म्रन्थिमोयात्मको यदा | 

तदा स्वेन विकारेण तनो(करो)ति विपुलं जगत् ॥ 

अत्राऽ्ययुतपततिक्रमः- मायातत्ात् प्रथमतः कलाशब्दस्याऽथभूतयोः कला-नियति- 

नान्नोस्तत््वयोः कालतत््रस्य च नरृशब्देनोक्तस्य च पुंसः(१९) पु(१२) प्रययहेतोस्तत््वविशेषस्य 

चतुर्णा (१३)तच्वानां साक्ादमिव्यक्तिः । कलातत्वात् तु (१४) विद्या-रागततवयो. 

Or (१) महातेजा (२) परपृद्धपर० (३) भवदि० (४) फलप्रदा (५) बन्धौ (&) दशेयन्ति (७) नन्य' 

(८) रागे ae (९) गुणधिगतैचिवा (१०) चौभिते (११) नः (१२) TS He (१३) चतुर्णा (१४) तु...राग» 



&R Tata AeA, 

मौव्(१)शब्दा्थभूतस्य प्रधानतच्तस्य(२) त्रयाणां ततत्वाना(र)ममिव्यक्तिः । श्रीकण्ठ (४) 

DRA TRAE शुणशब्दाथोनां सत््वरजस्तमसामभिव्यक्तिः । तेभ्यो धी(५)- 

शब्दाधैस्य बुद्धि-तत््स्याऽमिव्यक्तिः । दुद्धतत्त्वाच(६) गवेशब्दवाच्यस्य तेजस-बेकारिक- 

भूतादिरूपेण त्रिबिधस्याऽहङ्कारतच्वस्याऽभिव्यक्तिः | तेजसादहङ्कायत् चित्तशब्दवाच्यस्य 

मनसश्च अक्तशब्द्-वाच्चानां ज्ञानेन्दरियाणां च समुद्भवः । वेकारिकादहङ्कारात् कर्मेन्द्रि 

याणामुतपत्तिः। भूतादिशब्दवाच्या(«)दहङ्कारत् मात्राशब्दोदिष्टानां(८) तन्मात्राणां 

तत््लानामुद् मवः | तन्मोत्रभ्यः सकाशाद् भूतानां पथ्चतच्वानामुत्त्तिः । अस्मादनु- 

क्रमात् एतान्येकन्रिंशत्(९)तचानि अनन्तंशादिभि aaa: सान्तात् परम्परया च 

छभिन्यक्तानीति। sa संमतयो बहुललान्न लिखिताः(१०) | अस्याऽयुद्स्याञ्वनः 

परशक्ति-नाद-विन्दु-सदारिव-विदया-रूपः पश्चस्कन्धः (११) व्यापकल्रेन संस्थितः | 

तत्र परमकारणं महामायारूपः सूक्ष्मो नादः कला (१ रोवयाप्नोति । इन्धिकादि-पच्वकलो- 

पेतः (१३) स्थूलो नादः काल-नियति-(१४) बिदया-राग-ुरुष-रूपाणि तत्त्वानि व्याप्नोति । 

निवृत््यादिकला-चतुष्टय-सदितो विन्दुतुग्न्थिरूप-(१५) प्रधान-गुणएचुद्धयहङ्कारतत््वानि- 

(१६) व्याप्नोति | एतदन्त्मतमहङ्कारतच्चं मनसा सह ज्ञानेन्द्रिय-कमेन्दरियात्मकं करण- 

दशकं व्याप्नोति। तद् विनद्न्तरीतं बुद्धित्वं धमोधमोदिभावांस्तदुपादानानि seta 

व्याप्नोति | सदाशिवनाथः प्रथिव्यादि-तन्मात्रपथ्चकाधिष्ठात्-(१७)सव्योजातादि-(१८)पच्च- 

मन्त्रतनुम॑ल्ला तन्मात्रपश्चकं व्याप्नोति । सन्तरेशास्तु सृकष्म(१५)देहारम्भक भूतविशेषान् 

व्याप्नुवन्ति (२०) । मन्त्रास्तु स्थूलप्थिव्यादीनि व्याप्ठुबन्ति । तथाच विद्याविद्यश्रो 

भयासमको विद्यास्कन्ध एकः । सदाशिवस्कन्धो द्वितीयः । विन्दुस्कन्धस्दरतीयः(२१) | 

नादस्कन्धश्चतुैः । कार्णस्कन्धः पथ्चम इति पच्चस्कन्धः(२२) श्राद्धा इति मन्तव्य 

मिति। तथा TAR ( १३।१५६-१९५-१९८-१९५ }-- 

नादः(रर)सृक्ष्मः BAT RY) AAT BRA) | 

सथूलः(रद)पश्कलो नादः पथ्चतच््ाश्रयो Ha! ॥ 

प्रधानादि-चतुमरन्थि-निधिविन्दु(२७)तुष्कलः(२८) | 

गर्वे मनोमुला देवा(२९) बुद्धौ भावादयः श्थिताः ॥ 

Or (१) alamo (२) प्रघानलख (३) तलनाम (४) शरौकर० (५) तेभ्यः feo (६) बुद्धिशब्द। च 

(e) शब्दाद् (८) णन्दोदवष्ठा° (९) न्येक{िंश० (१०) लिखितः (११) we (१२) कलाव्या० 

(१३) दौपयो Aga we (१४) कालनयतिविद्यारागः (१५) afiee (१६) धानद्ूप बुद्धााहंकारत्वानि 

(ge) षिषटाबस (१८) लातातिप॑° (१९) wai So (Re) प्र्ु" (२१) नट ° (२२) पञ्चम (२३) नादप० 

(२४) कलां (२५) सपुरुषे (२६) स्थलापच्च (२७) नौधिविन्ु० (रट) कलाः (२९) घा वुद्धौ 

as 

* 
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पश्चमन्त्रतनुदेवः (१) स्थितस्तन्मात्रपथ्चके | 
सक्ष्मभतेषु eam मन्ता; Mag संखिताः ॥ 
विद्या पच्चाणदेहश्च विन्दुनादोऽथ(र)कारणम् । 

पच्चस्कन्धः परो ATT: ।। इति 

अस्य च प्रककारडतरेन भोम्य(क)मोजक-कारडयोव्यामियुज्यते । अचिन्ये-- 

चतुविंशतिसंल्यातमदद्धं (2) भोप्यकारडकम् | 
ततो हि framed (४) च भोक्तुकाणएडं तु सप्रकम || 

ina gerd च स्वतन्त्रं तच्छिवस्य तु । 

। प्ररककाणडं goa; नादादिप्तच्चेन वैखयोदिपररकला् तद मुबनवासिनां aa 

दरपतया चिद्रपकारितया च(ख) । शत्र प्रसितप्रकारः सक्षमा 

` सा च वैखरी द्विधा- खशरोत्रम्राह्या, परशनोत्रगराह्या चेति । एता वृत्तयः (५) क्रमेण शिवादि 

। पश्चत्सम्बन्धिन्यः | आसां स्थानानि क्रमेण वस्ति-नाभि-हद्-प्रीवास्यानि पच्च । तदुक्तं 

यः बिद्यादि-पश्चतच्वानां वागिन्द्रियसहायता | 
वैखयौदिविमेदश्(८) भोगकाले(५) न णां भवेत् ॥ 

नादः (१०)सक्ष्मो भवेद् विन्दुः पद्रयन्ती मध्यमाऽत्तरम् | 

मादका(११)बेखरो ज्ञेया नादाय्यास्तु(१२) शिवाद्यः ॥ 

कणटोष्यमीदवरीतच्े विद्यायां वैखरी सिता | 

सृक्षमादयो बस्ति-नामि-्द्-प्रीवास्येषु संसिताः ॥ 

TA BISA Bafa गता | 
3 afer मध्यमा स्यात् पदयन्ती निविकल्पयुक् ॥ 
। आसां Gear कारणं स्याद् त्रह्मघोपं तटु च्यते | 

Be, भोक्तकाण्डं (१३) Jager) तद्वासिनां १८१४)मलात्रृतानां किच्विज्ज्ञतवा- 

द्युपोद्रलन-(१५) Ear युद्धम् । चिद्रूपकारितिया अशुद्धं मोग्यकाणडकम् | 

ध ततो हि मिश्रत्चं च भोक्तंकाणडं तु सप्रकम् । 

ima gerd च स्वतन्त्रं तु शिवस्य तु ॥ 

Or (१) Zafeaae (२) नादो घ (क)भोज्यभोजग० (३) तिरात्मानं ae भोज्य० (४) ततो fe मिश्रमतच्चं 

च भोग (५) Safe (ख)रि तथाच (६) सावका (७) हत्तय क्र (८) विभदैञ्च (€) भोगाकाले (१०) Teas 

(११) सावका (१२) नाद्यदादया;सुगि० (१३) भोककाण्डं (१४) पुङस्वम (१५) aT Be 

SP eee ee 
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तथा-भोक्ता भोग्यं भोजयिता मन्तव्यं त्रिविधं विदम् । इति । 
अत्र प्ररककाणडं शुद्धम् ; (१)नादादिपच्वकेन Festa, तद् मुबनवासिनां 

wigan, waa दुःखादि-रहितला् | भोक्तकाणएडं खुद्धा्दधम् ; तद्रासिनां 
fated gea, दुःखादि-योगेनाऽयुदधलरं च । भोम्यकाणडमञुद्धम(२) | 
तदूवासिनां सदा किच्विजज्ञवाद् दुःखादि-यक्तवा्च | तद् यथा-- 

Be (३) तु चतुविंशच्छुद्राञ्॒द्धं च सप्तधा | 

fraad च पच्वेते safer तच््रूपकम् (४) ॥ इति ॥ २९ ॥ 
a माया-पाश-(“)लक्तणानन्तरं ated gad पाशं विद्वसारोत्तर-सत्रेण 

निरूपयति-- न 

धर्माधर्मात्मकं ey aa त्रिविधमर्थतः | 
जाल्यायुर्भोगदं येन नामिश्रं पच्यते कचित् ॥ ३० ॥ 

कमे धमाधमातमकं धरमश्वाधरमश्च धर्माधर्मौ, तौ श्रात्मा खरूपं यस्य तद् ध्माध्मा- 
त्मकम्। तच कम अथतः फलतः त्रिविधं तरिप्रकारम् । तदेवाद-जायायुरमोगद्मिति | 
जाति(देवतरादिः । आयुः शतवर्षेघ्वपि जीवनादि(५) । भोगः सुखदुःखानुभवः | 
तानि(€) ददातीति जायायुर्भोगदम् । येन हेतुना ततो हेतोः जातिप्रदमायुःप्रदं भोग- 

प्रदमिति त्रिविधं फलद्(९)मिलयथेः । तथा योगपातल(१०)सूत्र-- 

“सति मूले तद्-विपाको(११) जायायुर्भोगा” इति । एते जाल्ादयोऽप्युत्तमादि-कमेण 
त्रिविधा भवन्ति । तथा श्रीमतङ्गं ( धमोधमेनिणेयपटले ६--८ )-- 

जातिभेदाद् रूपमेदाच्छौय(१२)विज्ञानभेदतः | 
सौमाग्यभेदत(१३)श्वापि दौमाग्येन च लक्ष्यते ॥ 
एवं मध्योत्तमाद् (१४)मोगात् कनिष्ठाच्चेब(१५) भेदतः | 
न्यून न्यूनतमानि(१६) स्युः HS ््ठतमानि च ॥ 
पशुनामुपसपंन्ति विभागोस्तेष्वथोक्यते ।। इति | 

amt त्रिविधमपि कर्मं अमिश्र परस्परसम्बन्ध-रदितं (१७) कचिदपि स्थले न पच्यते(१ ८) 
न पक्त क्रियत । फलदानं (१९) पाक-शब्दाथेः । जायायुर्मोग-प्द्त्रेन तदू देशवत्िना- 

Or (१) शं wa Wea ale (२) काण्डं aE (३) wae चतु (४) तच्छक्पमि० (५) इदं 
माया पाशाल० (६) जातिरेव (७) mea fy जौविना० (८) तां ददा (€) पलदच्निण 
(१०) गपादंज० (११) विपाकात् (१२) च्छरौण्डावि° (१३) भाग्वमेदितदा० (१४) मध्यमोत्तमाद् 

(१५) कन्पसाच्चैव (१६) न्यनन्ुनतमानि (१७) रहितः (१८) aaa (१९) फलदा पाक० 

॥ 
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च कारणतया esate ; कारणासंभविनां गुणानां कार्यष्वनुपलव्धेः | 
यथा सेन्द्रे ( ८।२ )-- 

तस्य प्रदेशवर्नितलाद् वैचित्रयात(१) ्षणिकत्वतः | 

प्रतिपनियतत्वान्च सन्ततत्वाच्च तदू गुणम् | इति । 

जातिवेचिव्यं (2) तावत् प्रसिद्धम् । इन्द्ियवेचित्रयम्--यथा wafer गजा- 
दीनाम् (३); Aga ASTRA, अनालोकालोकितरमुटूकानाम् | पुरुषाणां च 

केषाश्ित् विपुलदशामपि sean, अन्धप्रायाणामपि सृक्ष्माथदरशिल्मिति । विषय- 

वैचित्यं तु यथा--जलधरनिपतित-(४) जलकणोपजीवितवं चातकानां मयूराणां च । 

अवकराहारत्वं(५) कुकुटादीनाम् | = अवकरः(६) संकरः, “संकरोऽवकर(ऽ)स्तथा" 
इत्यमरः । कमलकिञ्ल(८)रसाखवादनं मधुकर-सारसानामियाद्यहनीयम् ॥ ३० ॥ 

अथ मृगेनदरसत्रेण (८।३-) साधश्छोकदयेन कमेणोऽपि विशेषानाह-- 

कर्म व्यापारजन्यत्वा(९)ददष्टं सृष््षभावतः | 

जनकं धारकं भोग्यमध्यात्मादि-त्रिसाधनम् ॥ ३१ ॥ 

व्यापार-जन्यलात्(१०) व्यापारेण यत् जन्यं तत् व्यापारजन्यं तस्य भावः तत्वं, 

तस्माद्धेतोः, कम क्रियत इति कमं सृक्ष्ममावतः Gere भावः तस्मात् सौक्षम्याददष्टं(११) 

दृष्टं न भवतीलयदृ्टम , अतीन्द्रियमित्यथः । तथा मतङ्गं ( विदातच्वपटले ६१।६२ )-- 

लोकेऽपि सुप्रतीतं स्याद् द्विविधं कमं कर्मिणाम् | 

क्रियावसानिकं दृष्टमदृष्टं तत्र संत्तये || इति । 

जनकं निमित्ततया देदेन्दरियसुवबनादे:(१२), यतः कमेफलोपभोगायेव तत्तत-तनुकरणादि- 

aware: । धारकं (१३) च तस्येव प्रतिनियतकालस्य दातत्वेन(१४)। भोग्यं च 

तत्फलट्वारेणए | किंच--अध्यात्मादि-त्रिसाधनम् । अध्यात्मादीनि(१५) त्रीणि साधनानि 

यस्य तत् तथा । तत्राऽध्यात्मशब्देनाऽन्तःकरण-सननिकर्षेण आत्मानमधिकृत्य यद् aaa 

तन्मतिरितयुच्यते | आदिग्रहणात् वाक्-कायक्रिये(१६)च गृह्येते । एवं च मनो वाक् काय- 

0" (१) वैविच्यात् (२) anfaafady यथा परा (३) पराति जिद्वातं गजातौनां 

(४) यथा जलकणो० (५) भवकारडा (&) अवक्र (9) संकरोपक° (८) किञ्चलकर० 

(९) व्यापारजन्म० (१०) व्यापारजन० (११) ःऋाद दृं (१२) नादे वतः (१३) MMA: 

aad च (१४) कालमावकत्वेन भोग्यं च (१५) sara वौ (१६) वाक्कायनां 

क ~ - ` 
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क्रिया च साधनं यस्य तद् यथाक्रमम् = 

धमोत्मकं कर्म । परस्वह्रणेच्छा-तत्मवाद्-तदुपघातादयो यथासंख्यं(२) मनो वाक् 

कायक्रिया साधनं यस्य तत् अधमात्मकं कर्मं । यथाऽचिन््य-- 

जायते पु्यपापौ तौ मनोवाक्-कायकमेभिः । 
तन्मनः-कमे चेयाहुः पंसध्ित्ता(३)पराधतः ( १ ) ॥ 

सलज्ञानोपदेशश्च प्रियमग्रियमन्यतः | 

अनिलमज्ञानरतमेतद् वाककमे(४) चोच्यते | 

दानादिंसापर््रैव दिंसाचयौ-सुरावशः(५) ॥ 
विषये सक्ति-रयादि (६) कायिकं(ॐ) समुदाहृतम् । इति । 

यद्रा--अध्यात्म-मूत-दैवानि त्रीणि हेतुतया अधिकृ ~ 
यत् सुख-ढुःखमुखद्यते तस्य त्रिविधस्यापि साधनम् (८) । कर्मवशा द्धि चेतः-प्रसादा 

वेगादि(९)बा आध्यात्मिकं सुख-दुःखसुतपयत(१०) इति । आधिभौतिक च 

सम्मोग(११)गज-सिंहायमिभवरूपम् (१२) । आधिदैविकं च अभिमतानमिमत-वषौत- 

पादितम् । तथा सुप्रमेदे-- 

अध्यात्ममधिभूतं च आधिदेविकमेव च | 
त्रिविधं दुःखमाप्नोति तषामाध्यास्मिकं श्रणु || 

अध्यात्मिक द्विधा प्रोक्तं शारीरं मानसं तथा | | 

गुर्मोऽशम(१३)तिसारं च STATA ॥ | 

; नर-मृग-पिशाचैश्च (१४) TTA TTT: | 

TG शरीरजं दुःखं मानसं शु सुत्रत | ॥ 

शोकासूयावमानेष्य-मात्सयदिमिरेव च । 
एवं मानसमाल्यातमाधिभौतिकसुच्यते ॥ 

शीतोप्एवातवर्पैशच वि्यदशनिमासुतेः (१५) | 

एतेभतेसतु यद् दुःखमाधिदेविकमुच्यते II 

गमेजन्मजराञज्ञानमृल्युनरकजं तथा । 
प्रोक्तं ठुःख-त्रयं (१६) Gay खानेषु मुष्यते ॥ इति ॥ ३१॥ 

Or (१) Mana ae (२) यथामुख्यं (ge) Aen que (४) कर्मोच्यते (५) साचा्यां quay: 

(६) शक्तिरित्यादि (७) काकं (८) साघन कमं (९) द्य दृवैकादि a (१०) सुत्पद्यतेति (११) नजगसिंहार 

(१२) BUN इति दै (१३) गुत्वान्र्श (१४) fama गोजधिचौर० (१५) विद्यृताश० (१६) दुःखं ad 



शतरल्नसम्रहम् ws 

तत् सलयान्तयोनित्वाद् धमौधमखरूपकम् । 
खापे विपाकममभ्येति तत् खष्टावुपयु्यते ॥ ३२ ॥ 
मायायां वर्तते चान्ते नाभुक्तं क्षयमेति च ॥ ३३ ॥ 

तत् कम सलयानृत-योनित्वात् सत्यं च अनृतं च Bead, ते योनिः प्रकृतियेयो- 

स्तयो (१) aera तस्माद् धमीधर्मखरूपकम् । सत्य-(२) प्रकृति कमे धर्मरूपम् , 

असत्य-मरकृति क्म(२)अधर्मरूपमित्यभेः | ताटशं (४) कमं स्वापि स्ेभूत-संदारकाले विपाकं 

१ अभितः समन्तात् एति (६) प्राप्नोति । तत् (७) तादृशं कमे तदूविपाका(८)- 

लुगुणं पक्वं कर्म ast सृष्टिकाले उपयुज्यते उपयोगमेति । खष्टिसमनन्तरमेवाऽस्य 

यथायोग्यं कलादि-(९)्ित्यन्तं भोगः प्रवतत इयर्थः । (१०) तटुक्तमत्रेव-- 

इति मायादि(११)कालान्त-प्रवत्तकमनादि(१२)मद् । ( Be ८।६ ) 

अन्ते (१३) संहारकाले च मायायां मायात्र वतते | देदजन्मजनकं ( १ १४ )मनो- 

वाक्कायरूपेण स्थूलकर्मेत्युच्यते | अनेन कमे-त्रविध्यमुक्तम् । तथा सिदधान्तसारावल्यां -- 
वाग्(१५)घीकायात्मसाध्यं फलजननकरं क्म धमोदिभोग्यम | 

स्वापे चायाति पाकं (१६) स्थितिमति-सहितं भोगदं स्यात् कलान्तम् | इति ॥ 

शिवधममे--अधमेमेदा विज्ञेया(१७)धित्तव्ति-प्रभेदतः | < 

स्थूलाः Be: सुसक्ष्माश्च (१८) कोटिभेदेरनेकधा ॥। इति । 
अमुक्तं मुक्तं न मवतीत्यमुक्तं कमं चयं विनाशं नेति (१९) । पौष्करेऽप्येवसुक्तम्-- 

नायुक्तं daa कमं कलपकोदिशतेरपि । इति। ` 
चकाराद् दीक्ताज्ञानादौ नाशकेऽसति (२०) | 

प्रायचित्तऽथवा भोगे युगपद् वा क्रमेण वा | 
बिनङ्वरं च विज्ञेयम् ।। इति | 

एवं करमेणोक्तानि मल-तिरोधानशक्तिमहामाया-माया-कमौणि (२१) पश्चापि पुरुष- 

बन्धकतया(२२) अस्मिन् शास्त्रे पाशपच्वकल्ेन प्रसिद्धानि । यथा श्रूयते-- 

_ मलः कमे महामाया-(२३)मायोत्थमखिलं जगत् । 

तिरोधानकरी (२४) शक्तिः पाशव्वेनाऽथेपश्चकम || इति ॥ ३२-३३ ॥ 

Or (१) ययभा (२) aaa रघ्मात् प्र” vafaa धम (४) तादशक० (५) परिणति श्रभौत 

(€) एभ्राप्रो० (७) ति med (८) तदृविशेषपा० (९) कलादौ (१०) न्तं तदुक्तं (११) याति कालं तें 

(१२) कमनातिम° (१३) नादिमङोग त्यं: । संहार (१४) दैवजसखजनके (१५) वाग्धिर 

(१६) मायात्यपाकं (१७) जेया fae (१८) स्थला aa सूरा सुसुच्ा च (१९) विनाश नैति 

(२०) नादौ नाके सति (२१) कर्मणि (२२) षसंधकत० (२३) महामाहामा (२४) करिण 

< 
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इत्थं चतुदैशश्छोकेः पाशानां स्वरूपमुक्ता तदधीनं पशोरवस्थात्रय-(१)स्रूपं स्वायम्भुव 

सूत्रेण दशेयति- 

अथात्माऽ(र)विमरो वदः TAT दीक्षया | 

विज्ञेयः स त्रिधावस्ः केवलः सकटोऽमलः ॥ ३४ ॥ 

छत्रात्मशब्देन अत सातलयगमने इति धातुनिष्पन्नेन जीवात्मा उच्चते। स आतमा 
केवल इति सकल इति विमल इति च cae: अवय्धात्रय-यक्तः । अविमलः विमलो न 

मवतीयथः, अलयन्त-मलिन इयर्थः । अयं तु केवलावस्ः । बद्धः कमौनुरक्तः कलादि- 
बन्धेन वद्धः । अयं तु सकलावस्ः | पुनश्च दीक्तया दीत्ताख्येन साधनेन मुक्तः कलादि- 

वन्धान्मुक्तः(३) । अयं च अमलः gare इति विज्ञेयः बोद्धव्यः । तथा सुप्रभेदे-- 
SIAR: पुरुषः प्रोक्तः (४) ae: सकलः (५) केवलः | 5 
॒द्धावस्थानमात्माने शिवरूपमिति स्मृतम् 1) इति ॥ ३४ ॥ 

gaa केवलः सकलोऽमल' इत्युक्तम् (६) । तत्र केवलस्य प्रथममुदि्टल्ात् तदनुसारेण 
sad केवलस्य खरूपं सूत्रान्तरेण दशैयति-- 

अचेतनो विभुनियो गुणहीनोऽक्रियोऽ(७)परमुः | 

व्याघातभागराक्तश्च शोध्यो बोध्योऽ(८)कटः पशुः ॥ ३५ ॥ 

अत्र अचेतनः चेतनारदितः, अचेतनत्वं केवलस्य प्रकृति-(९) चैतन्यं ज्ञानक्रियारूप- 
मात्मनो नास्तीति (१०) | अत्र तु ज्ञानमात्रं विवक्षितम्, उत्तरत्र क्रियानिषेधात् | तच्चैतन्यं 

मलेन सन्निरुद्धत्वात् WAG न प्रवत्तेत इत्यचेतन इत्यथः । न पुनरयं लोष्टवद् अचेतनः, 
मोगावस्थायां तस्य चैतन्यामिव्यक्तश्तेः, सत ॒एवाऽभिव्यक्तेरसतोऽभिव्यक्तथसम्मवात् | 
Sacra मोग्याथौ-( १--११) वमासात्मकमेवाऽभिव्यज्यते ; नतु सख्रभावात्मकमपि, तस्य 

मलोपरोधासंमवात्। निलयन्यापक-स्यंज्योतिः-(१२) Sega | एतच्च प्रपञ्चितं 

तत्त्वसं्रहवृद्रीकायाम् | 

यद्येवं विषय-प्रकाशात् पूवैमपि कस्मान्न प्रकाशते (१३) ९ क एवमाह १ किन्तु 
परप्रकाश.स्वमावात्मकलात् असति परग्रकाशे सुपुप्यवस्थायामिवाऽकिञ्वितकरस्वरूपमात्र- 

निठत्वेन व्यवहत्तमशक्यमसत्कल्पमेव । सवेज्ञतायमिव्यक्तौ (१४) तु संप्राप्र-चित्क्रिया- 

Or (१) पकं (२) धात्मवि° (३) बन्धा मुक्ताः (४) प्रोक्तं शुर (५) सकलकैर 

(६) इति । तव (9) क्रियौ प्र (८) Heh कलः (९) प्रक्ततिः Fe (१०) कनी नलं 

(११) भादरा वभान्यामक० (१२) ज्योतिख० (१३) प्रकाश्यते (१४) स॑ञ्नलादमिन्ु्ौ ° 

x 
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wad सवी्थ-योतनात् (१) प्रकाशत एव । यवं खप्रकाशात्मनस्तत्खरूपस्याऽनावरणात् 

किमस्य प्रतिवद्धम्थविषयं ज्ञानं, वहलान्धकार-नेतरस्येव पुंस इति चेत् १ सलयम् । 
तदप्यथस्य ज्ञानं तस्य स्वरूपमेव (२) ; तस्य चात्रतत्वान्न दोष इति | 

विमु(दोव्यौपकः । यत्र यत्र व्य खक कायै-करणादि, तत्र तत्राऽस्य चैतन्यामिव्यक्ते 

व्यापकम् । नित्यः उत्पत्ति-(४)रदितः | अवस्थाविशिष्टस्याऽनित्यतवेऽपि स्वकारणो- 

सन्नत-रूपस्याऽनित्यलस्याऽमावादस्य नित्यतम्। गुणएदीनः मोगसिद्धधमस्याङ्गानि(^)गुणणः 

कलादयः, Setar गुणदीनः | अक्रियः क्रियारदितः | करण-व्यापारः क्रिया, नेयमात्मनः 

सम्मवति। तस्या अना(तदा)त्मकलवेन (६) aera, अतस्तत्-क्रियायां शक्तं 

कन्त॑त्रमस्य निरुद्ध-(«)क्रियाशक्तित्रात् (८) नास्तीत्यक्रियः । अप्रभुः प्रभुतं सकलकारक- 

वशितमेश्वर्यम् , तदस्य मलनिरुद्धलान्नास्तीत्यप्रमुः । नचाऽक्रियल्वेनाऽस्य पौनरुक्तम् ; 
तत्र (क) स्वतन्त्रकतत॑वस्य निषेधः, अत्र (ख) दैतुककत॑लस्य निषेध इति भेद-सम्भवात् | 

व्याधातमाक् शिवशक्ति-तिरस्कारो व्याघातः तिरोभावः, तं भजत इति व्याघातमाक् | 

अशक्तः स्वयं मलनिरुदधतवात् (९) इन्द्रियमरथषु प्रवत्तयितुं न ॒शक्तोतीत्यशक्तः । शोध्यः 

एतस्यामप्यवस्थायां शिवेन मलतः शोध्यः । बोध्यः मलेन सुकुलीकृत-शक्तिजालः सन् 

विकसित-शक्तिजालः कायैः । क एवं व्याख्यायत इत्यत्राह-अकलः । कलादिना (१०) 

ऽपरिभूतत्वादकलः । IY: TYAN पाशवच्वा्च पञुः | 

नलु व्याघातमाकत्व-(११)शोध्यलादयो विरुद्धाः कथमेकस्मिन्नात्मनि संमवतीति चेत् । 

नि | मावितात् शोध्यादीना(१२)मप्यविरोधात् | अत्र विमुलादिकं केवलावस्था-वशेने न 

विवर्तितम् , विमुतर-नित्यलरयो(१३) मुक्तस्यापि सम्भवात् । शोध्यल-वोध्यत्रयोः सकला- 

वस्थ(श१}स्यापि सम्भवा । तस्मादत्र विशेषणतया विमुलादिकसुक्तम् । सुप्रभेदे च-- 

केवलावस्थाखरूपमे(गोवसुक्तम् । तद् यथा-- 
अमूत्तेः स पडयुनित्यो निगणो निष्कियोऽप्रमुः (१५) | 

मायोद्रगतो व्यापी (१६) भोगोपायेष्वशक्तितः ॥ = 

स केवलस्विति प्रोक्तः स्वापवान् (१७) मलबन्धनात् I ३५॥ 

मलाधीनमिदम् अवस्थान्तरम् आत्मनो वाच्यम् , तच्च न सम्मवति। मलस्य शश- 

विषाणएप्रायत्वादिलाशड्क्य सुत्रान्तरात् साधयति-- 

Or (१) aay (२) खरूपत्वमे° (३) विमुन्या० (४) पत्तिः रहि (५) घं खांगानि 

(९) वखात्मदात्मकत्वेन (७) विरद (८) fre (क) तख (ख) अख (९) खयं मलं विदारयां वं इ 

(१०) कलादिना afte (११) भाक्लङ्धोध्यत्वा (१२) भावित्वादोषमप्यवि (१३) विञुलत्रित्यत० 

(१४) लावख्ाखापि (ग) केवलावस्याखद्पेय एव॒ (१५) यो प्रसुः (१६) व्यापि (१७) क्त खाणवान् मल 



= 4 é
 यथयशुदिन पुसोऽस्ति सक्तिोगेषु faa | 

शुध पुंसि न तद्मोगो (१) जाघटीति विपश्चितः ॥ ३६ ॥ 

दुःखादि-मोगासक्तिकायेजनकलात् (५), सामगा एव कायजनकलात् | रागमात्रस्य (६) सामम्रील्ामावात्। तहि मोगाभ्यास ए (७) सक्तिदितुरस्तु, किमशुद्धेथति । “ तदुक्तम्-- 
न जातु कामः कामानासुप(८)मोगेन शाम्यति । 
हविषा armas भूय एवाऽभिवद्धते |) इति | ( मनुसंहिता २।९४ ) 

7A EBS पुंसीति । पुंसि पुरुषे दधे सति तद्भोग एव(९) न संजाघटीति युक्तया न युज्यते, किमु तदभ्यासः | कस्माच सक्तिरिति। विपश्चितः विद्वांस इति ऋषीणां सम्बोधनमेतत् | अयं भावः- भोगो (१९) हि संज्ञानरूपा (११) चिच्क्तिवयक्ति- रिन्द्रियजन्या च (१-१२) ञद्धगोचरोपरक्ततात् Agere sen: (१-१३) ञुद्धतवाभिव्यक्ते (१-१४) gata सम्बन्धो वक्तव्यः | नदि युद्धस्य निरजनस्य शक्तिवयक्तिरयुद्धा हृष्टा, ̀ शिवेनेकान्तिकलात् | तस्माद् भोगासक्तिकारणतया agg चानाद्ययदध- रावदयकत्ात् तदभीनमवस्थानिरूपणमात्मनो(१५)नानुपपन्नमिति ॥ ३६ ॥ 
नलु आत्मनश्चतन्यमेव नास्त, यन्निरोधादस्य अवस्थाभेदसिद्धिरि्याशङ्कथ तच्चैतन्य- मात्मन्यस्तीति गृगे्दरसत्रहयेन ( २।५ ) साधयति-_ 
. चैतन्यं टकक्रियारूपं तदस्यात्मनि सर्वदा । 
सर्वतश्च यतो सुक्तौ( {शरूयते सर्वतोमुखम् ॥ ३७ ॥ 
सद्प्यभासमानत्वात् तन्निरुध' प्रतीयते | 
वरयोऽनाव्रतवीर्यस्य स्रोत एवा(१७)ऽविमोक्षणात् ॥ ३८ ॥ 

Or (१) भोगो जाघटिति (२) gana (३) खाऽगधयेषु (४) पगादश्षुपप० (५) जननलात् (€) गमन्तख (©) एवं (८) कामक्गामानातुपभो* (€) एवै न (१०) भोगो हि (११) खुपाचि° (१२) ज्ौद्धिया ष॒ (१३) अगद अस्या (१४) ग्ायातिवयक्त ° (१५) egy (१९) gat (१७) एव fae 
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विना सम्भवतीत्याह विदया-दरसित-गोचरः | 

रागेण रग्जितस्याऽपि वुद्ध्यादिकरणेयुतः & ॥ ३९ ॥ 
व्यया द्रितः फलभूतो गोचरो यस्य॒ स विद्यादरित-गोचरः, परम्परा-गोचर इति 

यावत् (१) | अत्र साक्तादव्यवधानात् पुरुषस्य शब्दायनुर्िताः (२) सुख-दुःख-मोहरूपा 
फलभूताः साक्ताद्-गोचराः (३), पारम्पयेण गोचराः (४) शब्दादयः । अनेनात्मनो 
विषयावभासकत्वारो (५) विद्याया उपकारो दरतः (६) । मगन (१०।१०)-- 

तेन प्रकाशरूपेण ज्ञानशक्ति-(9) प्ररोचिना | 
स्वैकारक-(८)निष्पाद्यमवेति (९) विषयं परम् । इति | 

ag एवमुपलन्ध-गोचरोऽपि न रागं विना तटुपादानाय yada इति । अत आह-- 
रागेण रशितस्याऽपीति । रागेण aaa रख्ितः, दुःखमोहात्मकमपि (क) भोग्य 
gaat प्रपद्यत इत्यथः । सक्ति-जनकत्वं च रागतच्छस्यैव संभवति । वीतरागस्याऽति- 
मलीमसे विषये भोगानुपपत्तः (१०) । तदुक्तं ततवसंग्रहे (१०)-- 

यज्ञनिताभिष्वङ्गं (११) मोग्याय नरिक्रिया स रागोऽत्र (१२) | इति | 
अनेनात्मन AEA रागत्त्स्योपकारो द्रितः । एवमनेन तच्त्रयेण aerate 
पुमान् पुनव॑द्धयादिमिः करणैभोग्यं निष्पादयतीयाह- वुद्धथादि-करणौर्यत॒ इति । 
ुद्धथादिभिः करणौयतः afer) मवतीति शेषः। अयमथः प्रधानस्य गुणानां 
ASS बुद्धयायुपकारकलत्म् । तन्मात्राणां भूतानां चाधिष्ठानतेन (१३) काल- 
नियत्योश्च safe (१४) प्रति प्रयोजकल्रम् । कालो दि प्रवृत्तमेव पुरुषं च्युख्यादिभिः 
कलयति । नियतिरपि ्रृत्तमेव (१५) पुरुषं यत्र कमेफलं तत्र रागं जनयंस्त.(१६) 
न्नियमयतीति । तदुक्तं तत्त्वसंग्रहे (४)-- 

अरविभुलात् करणानि(१७) तु कायेमधिष्ठाय चेष्टन्ते । इति 1) ३७.३९ ॥ 
एवमजित-(१८) भोम्यस्याऽऽममनो भोगस्थानं सूत्रान्तरेणाऽऽ्द- 

मायायवनि-पर्न्ते तत्वभूतात्म-वर्मनि (१९) | 
* पूर्वीिसगोन्द्र-सूवहयस Sen माटकायां नोपलभ्यते । अस च सूवस्य पाददयं नैव दश्यते । परन्तु व्याच्या- 

द नेनाऽनुमौयतेऽव पाददयं लिपिकर-प्रमादात् पतितमिति । अतोऽव चिद्गित-पाददयं qaaa निवेशितम् । 

Or (१) इति भ्रव (२) xfaa: (३) गोचरः (४) गोचरा श० (4) विषया 
विवहासकलवारगिंशे वि (€) दिताः (9) जआानशक्तिः (८) स्वैकारनि० (९) aafae (क) ete घटमपि 
भो (१०) गानुपवकते (११) भिषङ्गो (१२) सरा गोव (१३) भधिष्ठानले काल (१४) प्रह्ति 

(१५) प्रहतसेव (१६) राजां चं यतत्नियम (१७) yay करणानो (१८) मार्नितभो° (१९) aaa 

भ 
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भुङक्ते तत्र सितान् भोगान् भोगेकरसिकः पुमान् ॥ ४० ॥ 
मायादिकं (१) च तत् अवनि-पयंन्तं (2) च मायायवनिपयन्तं तस्मिन् । वत्मनो (३) 

विशेषणमिदम् | माया आदि-(४) यस्येति अतदूगुणसंज्ञानो वहुव्रीहिः । तथाच 
कलादिकस्येव प्रहरणम् । न तु मायायाः (4) ; तत्र भुवनामावेन भोगासम्भवात् a 
भूतात्म-वत्मेनि (६) तच्चानां भूतानाम् आत्मनां च वतम (७) तत्वभूत पञ्चकं (८) तस्मिन् । 

अत्र तत्त्वशब्देन तत्वस्य भुवनानि aaa उच्यन्ते । कलोच्ललित-(९) चैतन्य 
इत्यत्रैव ware: (१०) भोक्तलाद् (११) भूतशब्देन स्थूलगुण-योगतो गौर्या वृत्या 
कलादि-चत्यन्तानि (१२) मुवनजानि भोगसाधनानि भमौवन-्थूलशरीराण्युच्यन्ते | 

आत्मशब्देन आत्मनः साक्ञादुपकारकत्वाद् गङ्गायां घोष इतिवद् (१३) अलयन्तसन्निकषै- 

लक्तणया भावप्रयय-सन्तान उच्यते । मावा अष्टौ (१४) धमादयः । प्रययास्तु चलारः 

(१५) सिद्धयाद्यः । भुबन-मौवन-देहमाव-प्ययात्मके त्रिविधेऽपि बत्मेनीयर्थः (१६) | 
मावप्रययाथे उक्तः-- । 

भावयन्ति यतो लिङ्गं तेन मावाः (१७) प्रकीतिताः | 

प्रत्याययन्ति aa तेन ते प्रत्ययाः (१८) स्मरताः ॥ इति । 
ततर त्रिविधेऽपि aaifa (१५) खितः भोग्यभोक्तुत्ेन (२०) स्थितो भूतवाप्यस्मिन् पुमान् 

पुरुषः भोगान् भुङक्ते sides: । अत एवाऽयमीवरेण बलाद् भोगे नियुक्तः सन् 
अनिदन्नपि कदाचित् पञुभोगं भुङ्क्तं । तथा-- 

येन यत्र च भोक्तव्यं कृतं कमे शुमाञ्यमम् | 
स तत्र रज्ज्वा aaa बलाद् दैवेन (२१) नियते ॥ इति । 

अपि चास्य भोगेच्छाविरद् एव ॒नास्तीत्याद--मोगैकरसिक इति । मोगेष्वेकेषु 
रसस्तन्निष्ठोऽभिलापो यस्य स तथा । मलिमसमपि भोगं भुञजानो न विरज्यति, नच 
तप्यतीत्यथेः | अनेन च रागस्य मोगकालेऽपि व्यापारोऽस्तीति (२२) सूचयति | विद्यायाश्च 
करणाद् (२३) मोग-निष्त्तौ व्यापारो लव्ध एव, कतुः करणं विना कमणि व्यापारा- 
योगात् । विद्या-व्यतिरिक्तस्य विषये व्यापारायोगादिति (२४) । एतत् त्रिविध-वत्मन्यपि 
(२५) भोक्तुं मतङ्गं (पुप्रधानेइवरसाधनपटले १०४ ) ऽपयुक्तम्- 

Or (१) ते माया (२) अवनिवपयै (३) वत्मनो (४) HAT (4) मायाया तव 

(&) वत्मनि (9) वत्म॒ (८) तच्चभूतपञ्चत० (८) कलोत्चलि° (१०) बत्मनः (११) प्रोक्त्वा 
(१२) चिल्यन्ता° (१३) इति aia (१४) wer (१५) चत्वार fro (१९) amen: 
(१७) भावा प्र (१८) प्रत्यया स्छ° (१९) वत्मनि (२०) भौगभोकत्वेन (२१) बलादैवेन नियतः 

(aa) रो किति (२३) करखात्वाभो ° (२४) व्यापारयोगादि इति (२५) धवत्मन्धपि 
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तदुद्रलितवी्येण (१)भुडक्त प्रकृतिजान् गुणान् ।। इति । 
त्वसंरेऽपि (२५)- पयेटति (र)कमेवशतो सुवनज-देहेष्वयं च सर्वेषु । इति । ४० ॥ 

अथ को (क) मोग: कुतश्च वा मोग इति प्रभद्रयस्योत्तरं सूत्रान्तरेणाद-- 

भोगोऽस्य वेदना पुंसः सुखद्ःखादिलक्षणः(३) | 

तां समधितचेतन्यः पुमानभ्येति कर्मतः ॥ ४१ ॥ 
अस्य पुंसः पुरुषस्य भोगः भोगो नाम वेदना संवित्ति-(४) waa: | स च भोगः 

-सुखनदुःखादि-लत्तणः । आदिशब्देन मोदो गृहीतः । सुखादयो लक्षणानि यस्य स 
खख-दुःखादि-लक्तणः, सुखदुःखादिभिर्विषयेशपरक्ततवात् । सुख-(“)वेदना दुःख-(६)वेदना 
मोद-(ॐ)वेदना चेति त्रिप्रकारो भोग इयथः । भोगस्वरूप-गरभस्यो्तरमुक्ता निमित्त- 
प्रभस्योत्तरमाह-तामिति। तां त्रिप्रकारामपि (८) भोगरूपां वेदनां समर्धित-चैतन्यः 
कलामिव्यक्त-चैतन्यः पुमान् आता कर्मतः alam अभ्येति प्राप्रोति, सुख-टुःख- 
Mears विपक्वं ela पुरुषवेदनाया आलम्बनं भवतीयरथः ।। ४१९ ॥ 

शरीरादीनामपि मावामावौ क्म-निमित्तकौ, शरीरादि विना कर्मणो भोगसाधनला- 
लुपपत्तरेव तदातेपकतया तत्र तस्य हैतुतवौ(९) चियादिति सूत्रान्तरेणाह- 

कर्मतश्च शरीराणि विषयाः करणानि च । 

मोगसंसिदये भोक्तुर्भवन्ति न भवन्ति च (१०) ॥ ४२ ॥ 
शरीराणि स्थूलरूपाणि, विषयाः शब्दादयः, करणानि बुद्धयादीनि--एतानि च 

aaa भोक्तुः मानस्य पुरुषस्य भोगसंसिद्धये (११) भोगसाधनाय (१२) कर्मतः 
कमेनिमित्तात् मवन्ति च उत्पद्यन्ते च तत्-कमौीमावे न मवन्ति च न जायन्ते च । aa 
चकारेण स्वधा यत् किञ्विद्-मोगस्य निमित्तं वस्तु aq सवं कर्म इति सूचितम् | 
अत्रोदादरणम्-सुखभोग-(१३) निमित्तम् अहिकणएटका(१४)यमावः | दुःखभोग-निमित्तं 
FARA: । दुःख-मोद्-भोग-(१५)निमित्तं स्रक्चन्दना्यभावः । दुःखभोग-(१६) 
निमित्तम् अहिकर्टकादिमावः । सुखमभोगनिमित्तं पत्रायन्नादि-(१५)मावः | सुखमोह- 
भोगनिमित्तं सक्चन्दनादिमाव इति । अत्र (१८)कर्मेणां यथा शरीरादि.-जनकलं तथा 

Or (१) तदुइलितर्यो ° (२) पथं.अति (क) कुतो (३) लचय । तां (४) संविक्तिरलु (५) सुखो ° (६) द्ःखावे* 
(७) azide (८) माह तां प्रकारमपि (९) इतुलाचि० (१०) भोक्तभंवन्ति चेति शरौराणि (११) गसिद्धये 
(१२) साधनया (१३) भोगिनि (१४) हिकण्डक।० (१५) भोगं fro (१६) मोगत्रि° (१७) ब्रादेभावः (१८) यव 
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शरीरादीनामपि कर्मजनकल्रात् (क) बीजाङ्करसन्तानस्येव कर्म-शरीर-सन्तानस्यापि 

प्रवाहानादित्रमवसेयम् | तदुक्तं सर्वज्ञानोततरे-- 

कर्मणा तु शरीराणि भावात् कर्मोदयो भवेत् (१) | 
ूर्वोपाजित-कर्मणां (२) मावः संयोगकारकः ।। इति । 

ऋअन्यत्र- नियद्वन्द्र-समायुक्तमन्योन्यं वट-(३)बीजवत् । इति ।। ४२ ॥ 

एवं बद्धात्मनः (ख)पञुदशनमात्रयुक्त(४)शिवादिदशंन-रदितां परमावस्था सूत्रान्तरेणाद-- 

एवं मायाज्जनसखोऽणुरनिंजदोष-तिरस्छरतः | 

याति तन्मयतां तेषु मायामोगेषु रञ्जितः ॥ ४३ ॥ ` 
एवम् उक्तक्रमेण कलया प्रव्तितः विद्यया विवेच्य (५) बुद्धथादिभिरपसछ्त्येयथेः | 

मायाखनस्थः मायाश्जनपदेन मायायां यानि तत्वानि, तानि परिगरह्न्ते | तानि च कलादीनि 

(ग) आत्मसंसगौद् (६) विशद्ध-स्फटिक-प्रक्यमप्यणु' जपाकुसुमाद्युपाधिवत् afta 

कुन्ति वुद्धथा आत्मानम यन्ती(«)य नान्युच्यन्ते, ag तिष्ठति अतिरमणीय-वुद्धथा 
च वक्तत इति माया-(८)जनस्थः, तादृशः अणुः आत्मा निजदोष-तिरसकरतः निजेन सहजेन 

दोषेण मलेन तिरस्कृतः । अधो (९) नियमितः न्वं शिवादिकं पर्यतीयधैः । तादृशः 

सन् रञ्जितः तेमीयात्मक्मोगक्रिया-विषये रञ्जितः सन् तेषु मायाभोगेषु तन्मयतां याति । 

तद्व्यतिरिक्तं तदभिन्नमात्मानं मन्यते, तदनुप्रहेणाऽनुगरदीतं तदटुपघातेन चोपदतमात्मानं 

मन्यत इत्यथैः 1 ४३ ॥ 

एवं सकलावस्थस्य बन्धात्मनः उचितार्थकानि नामानि सूत्रान्तरेणाह-- 

संसारी विषयी भोक्ता (१०) कषत्री(११) कषेत्रज्ञ एव च | 

दारीरी चेति बन्धात्मा सकलः सोच्यते TA: ॥ ४४ ॥ 
बन्धामा सकलः बन्ध श्रात्मा (१२) खरूपं यस्य स बन्धात्मा । कलादिभिः ag 

वतत इति सकलः । तादृशः सकल एव आत्मेव संसारी (१३)शरीराद्यादान-हानेन ` 

संसरतीति संसारी (१४) । विषयी tise भोग्यत्वेन विद्यत इति विषयी । भोक्ता 
मोगं ge इति भोक्ता । wal aan सशक्ति-व्यक्तिकर-(१५) मधिकरणमस्तीति 

ach (१६) । Fae Bat पाशजालं मोम्यलेनोपस्थितं जानातीति Jae: । शरीरमस्य 

Or (क) कलात् कमेशरौरथीर्ी (१) भवन् (२) कर्माणां (३) वश्रवौ° (ख) are (४) ATTA 

(४) विवच्य (ग) च कानि (६) daai fac (७) नमन्नयन्ति व्यज्ञ॒ (८) काथाज्ञ (९) अधो (१०) भोगौ 

(११) चैति (१२) ama: (१३) संसारि (१४) संसारि (१५) व्यज्निक्नमनोधि० (१६) चेति 
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भोगायतनत्वेन विद्यत इति शरीरी (१) इति च वुधेरूच्यते। तत्तननिमित्ताश्रयेण 

शाख्ञ-व्यवहारादेवे (२) ताः संज्ञा इयथः | ica 
त्रिमलैवध्यते चात्मा सकलः परिवारितः (क) | 
सकलश्चेति वद्धात्मा संसारी (३) बिषयी तथा ॥ 

त्री (४) Bast (५) मोक्ता च gaat (६) तथैव च | 
भोगी चैव शरीरी च तआत्मपयीय-बाचकः || इति ॥ ‰४ ॥ 

इत्थं सकलावस्थमात्मानं निरूप्य gered (७) निरूपयितं तदुपादानभूतं प्रथमं 
शक्तिातं मृगिन्द्रसूत्र-साद्र-(८) द्येन (412) दशेयति-- 

तमः-शकलधिकारस्य निवृत्तेस्तत्-परिच्युतौ | 
व्यनक्ति टक् -क्रियानन्त्यं जगद् बन्धुरणोः दिवः ॥ ४५ ॥ 

तमःशक्तयधिकारस्य तमश्च शक्तिश्च तमः-शक्ती (९), तयोरधिकारस्तमःशक्तयधि- 
कारस्तस्य (१०) तमसो मलस्य शक्तेः भगवत्-सम्बन्धिन्यास्तरोधानशक्तेध योऽधिकारः 
न्यगमावन-व्याप्तलं (११) तस्येयथेः। निवृत्तेः निवृत्तिविरामः तस्माद्धेतोः aq 
परिचयुतौ तस्यास्तिरोधानाद् दशेन-शक्तेः परिच्युतिः कैवत्याभिमुखीमावः, तस्यां सां 
जगद्-बन्धुः जगतो बन्धुः जगदुद्धरण-प्रवणः (१२) शिवः परमेदवरः श्रणोगात्मनः za 
क्रियानन्त्यं टक् च (१३) क्रिया च दक्-करिये दव्-क्रिययोरानन््यं (१४ परिपृणैलं व्यनक्ति 
प्रकटीकरोति | सव्योरेवाऽनन्तयोरदक्.क्रिययोमलावच्छन्नवात् चवृतानन्ययोमेलपरिपाकेन 
आ्रावरणापगमाद् अभिव्यक्तिः क्रियते, नलपूवेतया उत्पाद FAT: | अनेन कमेनारो मलपरिः 
पाके च सति भगवतोऽनुप्राहिका शक्तिः Way saat (१५) भवति | तदुक्तं पौष्करे-- 

कमेनाशान मलस्यापि विपाके सहकारिणी | 

पतव्युन्मीलनी शक्तिस्तदालुग्रह्-रूपिणी ॥ इति | ( पौ वि ४।३७ ) 
शक्तिपातस्य दुङ्ञेयतया तस्य ज्ञापकानि दर्शयति (wo ५।५ )— 

येषां शरीरिणां शक्तिः पतलयविनिवन्तये | 
तेषां तव्छिद्धमौत्खक्यं (१६)मुक्तौ Fat भव-सितौ ॥ ४६ ॥ 
भक्ति रिव-भक्तेषु श्रा तच्छासके विधौ ॥ ४७ ॥ 

शरीरिणां (१७) शरीरमस्याऽस्तीति शरीरी (१८) तेषां शरीरिणं (१०) शक्तिः पार- 

Or (१) शरौरि (२) हार एव (क) परिचारि (३) सं पारि (४) Sia (५) Sas ate (६) पररज्ञानि 

(9) वयां (८) wage (९) तमः शक्ति (१०) धिकारस् (११) न्यदृभावनाव्याहततवं (१२) दुद्धरप्र° (१३) ञ् 

क्रिया (१४) रानन्तव्यं (१५) पतति प्युक्तं (१६) caw सुक्तौ (१७) शरोराणां (१८) गरौ रिः (१९) watt 

९ 
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aad शक्तिः अविनिवृत्तये (१). पुननौविमोवः अविनिवृत्तिः (२) अविनिनरृत्तये 

अपुनराविभौवाय पतति (क) | अत्राऽशरीरिणां तावद् गुरुभिः शक्तिपातस्य दुलैक्षयत्वात् (३) 
शरीरिणामिःयुक्तम्। तेषां शरीरिणं मुक्तौ ars (2) ओतयुक्यं उत्करा, भव-स्थितौ भवे 
संसारे स्थिति्र्तनं तस्या द्वेषः वैराग्यं, शिव-भक्तेषु शिवभक्ति-परेषु क्ति, तच्छासके सः 
शिवः शासको यस्य तस्मिन् तच्छासके विधौ शास्त्रे शिवागमेष्वियथः । तत्र श्रद्धा 

च तत्लिङ्गं (५) शक्तिपातस्य (६) fas fae एभिलिंङ्गमेन्द-धियोऽपि शरीरिणां 
शक्तिपातमनुमिन्वन्तीति (७) भावः | श्रीमसवायम्भुवे वे- 

<| तीण तस्मिन् भिर्या सो स्यात् परं निःश्रेयसं प्रति (८) 11 इति ॥ 
एतच्छक्तिपातस्य प्रयोजनं मतङ्गसूत्र-(४।४५--४९) चतुष्टयेनाह-- 

तन्निपाताच्र तस्यैत्थमन्ञस्याप्यभिलाषिणः | 

ुद्धरत्पयतेऽकस्माद् विवेकेनात्मव्तिना ॥ ४८ ॥ 
इत्थम् एवं प्रकारेण अज्ञस्य अनातन्यात्माभिमान-युक्तस्य अमिलापिणः अभिलाष 

(९) इच्छा यस्य तादृशस्यापि तस्य॒ सकलात्मन (१०) स्तन्निपातात् तस्याः शक्तेः 
निपातात् निपातनाद्धेतोः आत्मवत्तिना चआत्म-विषयेण विवेकेन अनित्याशुचि- 
दुःखानात्ममूतायाः TEASE चेतनात्मकः पुरुषः स्वतोऽवमासमानः परमेदवराधीन 

(११) इत्येवं विधेन विवेकेनेत्यथः । तेन युक्तेति रोषः । बुद्धिमतः अकस्माद् अकारणाद् 
उत्पद्यते जायते । तत्र शक्तिपात-व्यतिरेकंण Barat नास्तीत्यथैः (१२) ॥ 

इत्थं (१३) विवेकानन्तरम् उत्पद्यमाने कायेमाद् — 

विवेकिनो विरक्तस्य जिज्ञासा चोपजायते | 

जिज्ञासोपेत-चेतन्यं पदं संसारसागरात् ॥ ४९ ॥ 

जिघृक्षया युनकत्येनं (१४) युक्तं Saft Ty: ॥ ५० ॥ 
विवेकिनः पूर्वक्त-विवेक-वुद्धि-युक्तस्य विरक्तस्य संसार-वैराग्यवत्च (१५) जिज्ञासा 

ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा प्रधानात्मक-संसारनिवृत्ति-देतुरीदवर-पुरुष-विषय-ज्ञनेच्येयथेः । सा 
उपजायत sea | जिज्ञासोपेत-चैतन्यं जिज्ञासया उपेतं सहितं चैतन्यं (१६) यस्य तं 

Or (x) @ बिनिङत्तिः पनरावि० (२) sfafae (क) भावाय । sate (a) दलंचतवात् 

(४) ata (५) तल्लिंगथ० (£) शक्तिपादख (9) पातं अनुमित इति (८) प्रति gate 

(€) fra श्च्छा (१०) तमनस्तु विशेषोऽस्ति तत्रि (११) परमेणाधित (१२) cached: 

(१३) शत्वि° (१४) जित्रचयायुक्तौति विवेकिनः (१५) वैरागतय (१६) Sat यख 
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Ta आत्मानं संसार-सागरात् संसार एव सागरः समुद्रसतस्मात् जिधृच्तया (१) गृहीतुम् 

उदधततुम् इच्छया युनक्ति योजयति | भगवानिति शेषः । पुनः किं करोतीतयत (२) 

श्राद--एनं युक्तं प्रेरयति (३) प्रभुरिति । युक्तम् एनं पशुं प्रभुः परमेश्वरः प्रयति (४) 

आचाय प्रति प्ेरयतीयधेः ॥ 
आचार्य-रिष्ययोरुभयोरपि सम्बन्ध-सम्पाद्क (५) Sax एवेयाह-- 

SR प्रेरकः (६) श्रीमान् द्वयोरपि स मन्त्रराट् । 

अनुग्राह्यस्य विनये तथाऽनुग्राहकस्य च ॥ ५१ ॥ 

कारुण्ये तनयो (७) य॑स्मात तयोर्योगः सुदरखंमः ॥ ५२ ॥ 
—le ule वि० ४।४८- ४९ 

श्रीमान सरवजञलाैरर्-यु्तः मन्त्राणां राट् मन्त्रनायकः स प्रमु: (८) रणे पककर 
विषये द्वयोरपि शिष्याचायैयोरुमयोरपि प्रेरकः | तयोः प्ररणारो विशेषमाह--अन्वियादि । 
अनयोः शिष्याचा्यैयोमेध्ये अनुप्राह्यस्य अनुग्रह-योग्यस्य विनये विशिष्टो नयो विनयः 

Teas: तस्मिन, प्रक इत्यनुषङ्गः | तथेव अनुप्राहकस्य GAHAN च 

कारुण्ये FRU कारुण्यं, चातु्वण्यीदिलात् AAA: तस्मिन् | तु-शब्दादनुप्रेच्छायामपि 
प्रेरक इत्यनुषङ्गः । तथाच प्रेरकः शिब ए अनुप्राहयानुमरादकयोः सम्बन्धं करोतीयथैः | 

तत्र हेतुमाह-यस्मादिति। यस्माद् कारणात् तयो शिष्याचा्योर्योगः सम्बन्ध 

aga: gat विना सुदुधेटः, तस्मात् Feat एव सम्बन्य-जनक इत्यथैः | तथा पौष्करे-- 
वैराग्यं जायते चिप्र संसाराद् टु:ख-सागरात् | ~ 
दित्ता जायते शम्भोः पाद्-पङ्कजयोरपि ॥ 

कदा दरक्ष्यामि देवेशं मोक्षयेऽहं बन्धतः कदा | 

को वा दशेयिता शम्भोरिति संजायते मतिः ॥ 
एवं संसारतो भीतमनुगरृह्णाति चेदवरः ॥ इति | (--वि० ate ४१० ३९।४१) 

नलु शक्तेः कथं निपातः ? तस्या व्यापकलात् ; व्यापकस्य वस्तुनन्ुयति-(९) लक्तण- 

निपातायोगात् ; अम्तेरुष्णत्रवत् शिव-समवायिन्यासलस्याः शिवात् (१०) च्युल्योगाच्च | 

किथ्च नित्य-व्यापक-शक्तेः (११) सेधा सवेकालं पदवात्मसु स्थितताद् युगपन्मुक्ति-प्सङ्गः | 
नच सा (१२) शक्तिः कस्मिंश्चिद् विशिष्ट-काल एवाऽनुप्रहु-कारिणीति वाच्यम् । तदि 

कालस्यैव मोक्तकलुत्वाप्तः, शिवेन प्रयोजनाभाव-प्रसंगात्। अतः कथं शक्तिपात इति 

Or (१) लिघ्रचया (x) करोतित्यत (३) प्रेरधित। (४) परितं (५) सम्पादकं (६) प्ररक eo (७) ata 

शय (=) न्वनामक्षः स प्रभः (<) वम्तुनचुति (१०) गिवादुचु० (११) व्यापकः शक्ते (१२) Te 
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चेत् १ मेवम् । दविधा शब्द-(१) वर्तर्गोणी सुख्येति । अव्र पातशब्द्-प्वृत्तर्गौणी (२) | 

यथा लोके अस्य दृष्टस्य कामिन्यां पतिता इत्युक्तं न (२) सा पुरुषाद् विच्युता कामिन्यां 

पतिता दयते, किन्तु ददय-दशैक-सम्बन्धमात्रेण सम्बन्धाद् दृष्टिः पतिता इत्युपचयैते | 

तद्वदिह अस्मिन् Feats अनुपरा्यानुपराहकल-लक्त
णए-सम्बन्धेन सम्बन्धात् शक्तिः पतिता 

इतयुपचारेण उक्ता, न सुप्त इयदोषः | अयमेवाऽ्भः शङ्कोत्तरतया किरणागमे स्पष्टं 

प्रतिपादितः । तद् यथा-- 

गरुड़ उवाच-शक्तिपाताद् भवेद् दीत्ता निपातो न fase: (४) | 

शिवस्य स्वैता पशोः Qu 

स्थितलात् सर्वदा शक्तर्भवोच्छत्तिने किं मवेत (क) | 

कालो at (ख) सचिवः प्रोक्तो यदि कालः शिवेन किम् ॥ 

ईर उवाच--उपचारेण शब्दानां (ग) प्रवृत्तिरिति za | 

यथा पुमान् विमुनिलयो (५) fae: शिवतां गतः 1 

एतं शक्ति-निपातोऽपि प्रोच्यते चोपचारतः (व) | 

सिद्धान्तेऽपि--यथाऽकंस्य (६) प्रभाः सद्यो मेघजालेन वारिताः | 

तदद् ज्ञानात्मिका शक्तिः पाशजालेः समादृता ।। 

पक्त-पाशेषु सुव्यत्ता पतिते्ुपचयेने (ड) । इति । 

शक्तिसंविदाने नरम्रि-(७)पातभीतवत् संसाराद् भीतः शिष्यो देशिकं गच्छति । किरणे-- 

निपात-भयतो यद्द् वस्तुनः सदसा भवेत् । 

तस्मादन्यत्र यात्येव तथात्मा देशिकं प्रति ॥ इत्यादि ॥ 

र शक्तिपातयुक्ा तदनन्तर-भाविन्या teat (€) प्राप्तं श॒द्धावस्था-सखरूपलामं 

स देडिकमनप्राप्य दीक्षा-विच्छिन्न-बन्धनः | 

प्रयाति शिव-सायुज्यं निर्मला निरुपप्टवः ॥ ५२ ॥ 
स निःश्रेयस-प्रापिकामः (च) शक्तिपातवान् पुरुपः देशिकं शिवेच्छयाऽधिगतमेव गुरुम 

sana अधिगम्य दीक्ता-(९) विन्डिन्न-वन्धनः dean (१०) विचिन्नानि बन्धनानि 

यस्य (११) स दी्ता-विच्छिन्न-बन्धनः, राररदीक्तामासाद्य दीकतितस्य (१२) त्रि-मलवन्धनानि 

विचिन्नानीयभेः । तथा वरूणपद्धलां (१३) - 

Or (१) शप्र (a) aft fa (३) पतिते gaa (४) विभुलवतः (क) शक्तिेवोच्छततित्र (ख) वासचः 

(a) शिवानां (५) विसुत्रियो (घ) सोपचा० (<) क्ख (ङ) प्रतिते (9) यत्तिविदानात्नरमद्धिपात 

(ख) प्ाघका० (८) दिचया (९) Da fae (१०) Zara (११) विच्छिन्नानि खं (१२) दिवित; (१३) वस्ण१० 



शतर्नसम्रहम् ६९ 

क्रियया वाऽथ शक्तया वा star सा सवतो मता (2) । 
दीन्तया (२) मुच्चते देही (३) त्रिविधाद् भवबन्धनात् i) इति । 

एवम्भूतः सन्। अत एव निमेलो मल-रहितस्तथाविधो (v) मूत्रा शिवसायुज्यं मोतं 

शिव-तुल्यतवं तत् प्रयाति प्राप्रोति । तथा (५) चिन्य-विच्चे-- 

दीत्तयित्वा विधानेन षट्त्रंशत-तच्वकोपरि | 

निष्कले निले तत्वे योजयत्येव निश्चयः 1) इति | 
aa “निर्मलः इत्यनेन gare Feared भेदो दशितः । निरप्रव' (६) 

इत्यनेन वन्धावस्ातो विरोष इति। " 
इत्थम्भूतदीत्ताया एव Heda, नतु ज्ञानादीनामिति(«) waa द्शेयति-- 

aN निवदात्मा ¢ ० fs 
तत्वेरेभिनिवदधात्मा सर्वधमंश्च संयुतः | 
नाऽनेन(<)शक्यते मोक्तुं वर्य दीक्षं शिवात्मिकाम् ॥ ५४ ॥ 

एभिः area: कलादिभिः (१-९) स्वधम: सर्वच त्तततच्ध्ेभुवनादिभिश्च संयुतः सदितः 
निबद्धात्मा अनादि-मलेन प्रवाह-रूपेण aa च नितरां बद्धो निवद्धः (१०) स चासौ 
आत्मा च fragrant सम्बद्ध (११) आत्मा शिवास्मिकां शिव-स्वरूपां dat देशिक-व्यापार- 
रूपां वञ (१२) वजेयिवा अनेन (१३) ज्ञानादिनोपायेन मोक्तुं मोचयितुं न शक्यते | तथा-- 
K ज्ञानादिभिनं मोकतोऽस्ति तस्माद् दीव (१४) मोचनी । 

सवेस्याऽनुप्रहकरः शिवो देवः (१५) स्वभावतः ॥ 

raat (१६) चात्र मुक्तिः (१५) स्यात् सर्वेपां प्राणिनामिह | 
तस्मात् तु शिव-सामथ्यान् मुक्तिः aaa सिध्यति ॥ 

तथा निद्वासे-- स्नानेन निमेलो (१८) मन्त्र-जपात् सिद्धि संशयः | 
` पायां सन्निधानं (क) न होमो नैव फलप्रदः ॥ 

ध्यानेन सवेगं देवं (१५) योगै ्योगिचमाप्तुयात | 
वरतेन काय-गुद्धिः (२०) स्याद् दीक्षया मुक्तिरिष्यते || इति । 

तथा पुराणे सौरसंहितायाम्-- 

छत्रा तु नेष्ठिको दीन्ञां विमुक्ता (२१) निवसन्ति ये | 

Or (१) मताः (२) दौचाया (३) दहि (४) रहित तथा (५) भथा (ई) निङदपन्नव 
(कं) विशेषत (9) नादिनानिति (८) नान्येन (९) ततेमाधिवैः (१०) निवन्धात्मा (११) fader wag 
(१२) wat afar (१३) अनेन । अनिन ज्ञा (१५) दोचैव (१५) दैवख (१९) दौचाया 
(९७) afar खा (१८) निर्मला (क) सन्निधानेन (१९) दैव योग योगि (२०) ग्रहि ° (२१) दौचापनुविघ्क्ने व 
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तेषां तत् परमं ज्ञानं दद्यादन्ते पर पद्म् |) इति | च~ नात्राश्रम-ऊृतः (१) कशचिदुत्कपो विद्यते चरणम् | परां dai विना शैवीं (2) बन्धत्रय-विमोचनीम् | तस्मान्सक्ति sea नाश्रमरनान्य-कर्मभिः ॥ तथा ज्ञानतिलके- न दाने F तपो-यज्े नियते ने त्तेः Ba: (३) | न स्नान-तीथ-संवातैरलभ्यते परमं पदम् ॥ 
नानेकेः (४) तपसां त्राते (4) लभ्यते (६) grep: | वघ्नन्ति सर्वेधात्मानं कोशकारं कृमिर्यथा | 

अयं मलपाक-वशात् शक्तिपात-करमेण (७) द्या मोक 

स्कान्दे शगुशापे 

याति (८), नतु ज्ञानादिभि- रुपायेः ; तषां dada RU, योगादेः शिव-विषयस्य द्या विनाऽनु- > पपत्तेः, मलस्य च द्रव्येन चश्ुःपटलादिवत् ज्ञानमात्रेण (९) नि्रत्यमावात् , चश्ुय- व्यापारेणेव (१०) दीक्ताष्यनेदवर-व्यापारेणौव निचत्तिसिद्धे्च | उक्तं श्ीमलौ्करे- - दीकतेव मोचयेत् पाशान् शिवलं च द्दायणोः। ( पौ० ate १७४ ) पदृसहलिकायामपि-- 
aida मोका पुसां (११) चिदमिव्यक्ति-कारिणी (१२) 11 इति 1 दी्ाव्यापारेणाऽमिव्यज्यमाना-(क) त्मचेतन्य-सवरूपं मृगनद्र.(१ ०।३) सूत्रेणाह-- कन्तृशक्तिरणोर्नित्या विभ्वी (१३) चेशवर-शक्तिवत् । 

तम-(१६) रछन्नतयाऽथेषु नामाति निरनुग्रहा ॥ ५५ ॥ अणोरात्मनः करतशक्तिः ज्ञान-क्रियात्मिका शक्तिः ईंडवर-शक्तिवत् इवरस्य शक्ति- (१५) सदत् निया आदन्त-रदिता विभ्वी (१९) व्यापिका च । ययेवं (१५) निलताद् सवेदा भान-(१८) प्रसंगः | 
तेथा-व्य्िका यत्र यत्राऽस्य शरीरं तत्रतत्र तु। 

ard (ख) स्याद् गुराव्यक्तव्यापितं तेन गम्यते ।। (१५) इति |) श्रत आह--अरथेषु विषयेषु करणीय-खर्पेषु (२०) तमदलन्नतया (२१) तमसाऽ- 
(३) नं तपो यजने निवत्ते (४) ae) पापसुवाते 

0 (१) मः wa: (२) शेवं 
(€) लभ्ते परनेकं; go (७) पातकर्नेण (८) मोचं या नत (६) Watt (१०) Vag (११) erat वि (१२) कचिदभिव्यक्ति कारिणौ ॥ तु ॥ (क) भिवञ्ञामात्० (१३) fee (१४) aang (१५) शक्तिं त (१६) विह्गौ (१७) यद्येव नि° (१८) हान We (ख) भोग्याय ° (१९) गम्यतेति (२०) करणियसल* (२१) तनुच्छत्र 
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नादिमलेन छन्नतया आवृतत्वात् निरनुप्रहा अनुप्रहो aaa: तद्रहिता सती (१) 

नाभाति न भासते। तदुक्तं LAAT (२५२)-- 

गलिते सर्वथा (२) बन्धे विमुक्तं ALTA मले | 

सवारथ-योतिका (३) शक्तिः शिवस्येव विजुम्मते ।। इति 1 

आत्म-शक्तेर्वितेऽपि तद्-मानस्य व्य काधीनलात् (४) सवेज्ञतापि नास्तीति 

परासक्ते दशेयति-- 

विभुः सन् ज्ञान-रूपोऽपि प्रदेदो वेत्ति येन तत । 

किञ्चिजज्ञ्तेन सः प्रोक्तो व्यवधानानिदशेनात् ॥ ५९ ॥ 

ज्ञान-रूपः (५) ज्ञानमेव रूपं (६) खरूपं यस्य॒ सः ज्ञान-रूपः (५) विभुः व्यापकः 

सन् अपि श्रेरो कलादि.व्यखक-प्रदेरो येन कारणेन तद् जञेयं वेत्ति जानाति, तेन कारणेन 

सः आत्मा किञ्िज-ज्ञः किञ्चिज् जानातीति किथ्चिज्-ज्ञः प्रोक्तः प्रतिपादितः। तत्र 

हेतुमाह व्यवधानानिदशनात् । व्यवधाने व्यश्क-रहित-स्ले अरनिदशनात् निदशै- 

नामावात्, ज्ञानाभावादियथेः 11 

यद्यात्मनो व्यञक-वशात् किथ्चिज्ञतं, afe दीक्ञारूप-व्य के सत्यपि सर्वज्ञल- 

मात्मनो न स्यात् ; व्यकलाविशेषादिलयाशङ्कं (८) seas व्य ेक-तारतम्य-प्रतिपाद्- 

केन Gara निरस्यति-- 

खल्पेऽपि व्यञ्जके (९) खल्पं महन्महति (१०) तत् faa | 

यादृक् तादक् भवेत् तस्य॒ प्रदीपस्तिमिरे यथा ॥ ५७ ॥ 

तत् मल-रुद्धं चैतन्यं स्वल्पे व्य के स्वल्पे सति aed सख्वयमभिव्यव्यते । महति 

व्य के महति सति महत् अभिव्यज्यते | तत्र दृष्टान्तमाहयथा तिमिरे अन्धकारे प्रदीपः 

अथै-व्यखक-प्रदीपः यदक् स्वस्प-(११) व्य को (क) वा महाव्यजको (ख) वा भवेत् । 

तथा तस्य चैतन्यस्य व्यखकमियध्याहारः (१२) । तादक् तथाविधम् अस्पं वा महद् वा 

स्थितं saan स्थितमिति । तथाच कलादि-रूपादस्पाद् व्य काद् दीक्ञा-रूपस्य महा- 

Sa (१३) । तथाच नात्मनः सर्वज्ञत्ानुपपत्तिरियधेः (१४) | 

Or (१) aff (२) सर्वदा (३) घंज्योतिका (४) काधिनल्वात् (५) ज्ञानखद्पं (६) मैव Ged 

(७) जानखदपः (८) दित्याशेका दृष्टान्त (<) व्यंजने (१०) महं सइति (११) क्कत्सन्यञ्चके 

(क) aes (ख) व्यञ्चवे (१२) ध्याहार (१३) व्यंजकतया च नचात्रनः (१४) Bagel अनुप 
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आत्मनश्चेतनलं च (१) स्वशक्ति-योगात् : च तद्मावादिव्येतत् निद्वास- 

कारिकामूत्रेण चृ्टान्तसुखेन दशेयति-- 

स चेतनः (२) स्मरतो जीवो यदा THAT तु युज्यते | 

अन्यथा निष्को छ्यात्मा विष-सुप्त्येव रक्ष्यते ॥ ५८ ॥ 

जीव आत्मा यदा तु यस्मिन् काले शक्तया अभिव्यक्तया ख-शक्तया युज्यते सम्बध्यते, 

तदा स Seeded: चैतन्य-युक्तः इति स्मृतः | आगमज्ञेरिति शेषः | अन्यथा हि अभिव्यक्त 

शक्तथमावे आत्मा जीवः निष्कलः कला चैतन्यं तद्रहितो निष्कलः अचेतन इति । तत्र 

दृष्टान्तमाह --बिष-सुप्येव (३) विषेण gf: मूच्छ तयेव तया युक्त इव लक्ष्यते 

द्यते | यथा विष-मूच्छोवस्थायाम् आत्मनश्चेतन्यामिव्यक्तयभावादेव अचेतनं, (४) 

ag tae; तथाऽस्यापि चैतन्य-व्यक्तय-(५) भावादेवाऽ्चेतनतं, नतु सेधा 

लोष्टवत् चैतन्याभावादियधेः 11 

अथाऽतीतावस्थस्यात्मनो (६) ज्ञानशक्तया प्रबोधनं टृष्ान्त-मुखेन किरणसुत्रेण 

निरस्यति-- 

गुर्यथाऽग्रतः शिष्यान् सुप्तान् दण्डेन बोधयेत । 

दिवोऽपि मोह-निद्रायां सुप्तंच्छकत्या प्रबोधयेत् ॥ ५९ ॥ 

यथा गुरः आचायः । अत्र गुर-शब्दाथः-- 
गु-शब्दस्न्धकाय्य रु-शब्दस्तनि रोधकः | 

अन्थकार-निरोधित्राद् (क) गुरुरियभिधीयते 1 

अग्रतः पुरतः gars निद्रा-पखशान् शिष्यान् शासनाहीन् दण्डेन वेत्रादिना करणेन 

बोधयेत् प्रबोधयेत् चरग्रेस्थितलाविरोपेऽपि शासनार्हान् मलपरिपाक-योग्यत्वेन 

गुरूदण्डेन (७) बोधयति, न (८) वशिष्यानियथेः । तथा शिवोऽपि परमेवरोऽपि मोद- 

निद्रायां मोदः मलः तस्य निद्रा कायं प्रयसामध्यं परिपाक-विशोषः, तस्यां सलामपि 

gar तन्निघरत्युपाय-संविद्-(९) रहितान् पशून् शक्त्या करणभूतया BT: ak vit (९) रदितान् IT शक्तया करणभूतया (१०) व्यषठा-शक्तया ¦ 

Or (१) aaa च खगक्तियोगादचेतनल्वं च (२) चैतन eee (३) विषुप्तया (४) चैत नत्व Age (५) 

व्यत्तयाभावा० (६) तौतावस्थतसखा (क) निर।ध० (9) गुखदण्डेन (८) स ale (₹) संविरददि° (१०) करणाभूत° 



शतरत्नसंग्रहम् ५३ 

आत्मशक्तेरमिव्यक्ति-प्रकारं दृष्टान्तमुखेन Garay प्रतिपादयति-- 

यथा मेषजसामथ्या(१)दशक्तानां TS परम् | 
तेन तच्छक्ति-योगेन सामथ्य॑ममितं भवेत् ॥ ६० ॥ 

अशक्तानां व्याधिना सामध्यै-दीनानां मेषज-सामथ्यौद् भेषजस्य त्रौषधस्य साम्याद् 
वीर्याद् यथा येन प्रकारेण pS वलं प्रागुविद्यमानरूपं(२) सामथ्यं, भवेदिति शेषः | 
तथा तेन तच्छक्तियोगेन तस्य शिवस्य (३) शक्तिः रोरी अनुप्राहक-शक्तिः तस्या योगेन 

सम्पर्केण मितं न भवलयमितं देशकाल-परिगद-शुन्यं सामथ्यं प्राक्सिद्धरूपं ज्ञान- 

क्रियात्मक सामध्यं भवेत् अभिव्यक्तं भवेदिति 1) ६० ॥ 

पराखच-साधे-(४) सूत्रेण न केवलमस्यात्मनो Ara एव शिवशक्तयपेत्ता (५) किन्तु 

देहभोग-योगयोरपीत्याह-- 

शिवत्वाद् युञ्यते मोक्षे Weare युज्यते तनौ । 
+ मगेष्वपि च सामर्थ्यात् कर्मणो मुनिसत्तम } ॥ ६१ ॥ 

हदवराधिष्ठितात्माऽसावसवतन्त्रो यतस्तु सः ॥ ६२ ॥ 
र कारणात् स्वतन्त्रः (६) इष्टप्राप्य-(«)निषए-परिहदास्योः स्वातन्त्य- 

रहितः, ततः तस्मात् कारणात् ईद्वराधिष्ठितात्मा इद्रेण परमेदवरेण अधिष्ठितः श्रात्मा 

स्वरूपं areas यस्य असौ त्राता शिवात् शिवं पञचुच-निवरृत्तिः मलपरिपाकः 

तस्मान्निमित्तात् ata युज्यते सम्बध्यते । पञ्चात् पुं मलपरिपाकाभावः (८) तस्मात् 

तनौ देहे युज्यते । कर्मणां सामध्याद् भोगेष्वपि सुखटुःखात्मके्रपि युज्यते । सुनि- 

सत्तमेति श्रोतुः (९) संबोधनम् ॥ ६१--६२ ॥ 
अधात्मनो भोग-मोक्तयोः परम्पर-भिन्न-कारणएमपेत्तितमिति मृनेन्द्रसूत्रेण (७५) प्रति- 

पाद्यति-- 

निय-व्यापक-चिच्छक्ति-नधिरप्यथ-सिद्टये | 
Tala (१०) शांभवं वापि बलमन्वेषि नान्यथा # ॥ ६३ ॥ 

निलय-व्यापक-चिच्छक्तिनिधिः निया च व्यापिका चयं चिच्छक्तिः नित्यव्यापक- 

चिच्छक्तिः तस्याः निधिः आस्पदमपि (११) serfs अर्थौ भोग-मोक्तौ तयोः सिद्धये 

* सद्विते wie तु aad पाठः--“नाचिष्यव्यन्यया बलम्” ।- स् yt 

Or (१) सामश्वंदथ> (र) प्राक्विद्यामान सामध्वं (३) शिवशक्ति: (४) पराख्य साथ (५) शिवः 

शक्तापेच्छया (६) aan (७) प्राप्यानिट (८) पाकभाव (€) योतुखं (१०) पाशनं (११) areata 

१० 
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भवावस्थायां भोग-तचणम्याऽसय निष्पत्तये. पाशवं पशोरिदं पाशवं पञयु-सम्बन्धि बलं 

सामथ्य॑पशुचितं (१) कलाुत्तेजनम् sa चपेक्तते। सुक्ति-निमित्तं च 

शाम्भवं शम्भु-सम्बन्धि dared बलम् अन्वेषरीतयनपङ्गः | भोग-मोक्तावस्था-दरयेऽपि 

स्यमात्मा (२) We वा पारमेदवरं (३) वा स्वसामध्येत्तिजनमपेक्लत इत्यथः । RTT 

बलोत्तजनाभावे न अ्रधेसिद्विरियध्याहारः । भोग-मोक्लौ न सिध्यत इति | ६३ ॥ 

ay भोगमोक्नापेक्तणीयस्य ज्ञानस्य (४) स्वरूपं कालोत्तरसुप्रेण दशयति-- 

विदरवस्याऽनेकरूपस्य ज्ञानमेकं (\) शिवाःमकम् | 

व्यापकं विमलं शान्तं भुक्त-मुक्तीति येन तत् ॥ ६४ ॥ 
अनेक-रूपस्य चतुदेश-(चतुविधौभूतरूपस्य विद्वस्य जगतः येन ज्ञानेन भुक्तियुक्ती (६) 

सक्तिमुक्तश । मवत इति शेषः । तत् शिवात्मकं शिवस्य रूपं ज्ञानं परज्ञानम् एकम् 

द्वितीयं व्यापकं सर्वगतं विमलं शान्तं ागद्रेष-रहितमिति ॥ ६४ ॥ 
तस्या एव ज्ञानशक्तः शिव-समवायिलरं (५) चात्म-शिव-योजकलरं ` च निद्वास-साधे- 

(८) सूत्रेण दशेयति-- 
स S 

एकेव (९) वस्तुतः शेवी (१०) या शाक्तिनिमल। परा | 

अविनाभाविनी शम्भोः शुचेरुष्णमिव प्रभोः ॥ ६५ ॥ 

तयाऽऽमरिवयोः सन्धिः रिवबोध-परापरा ॥ ६६ ॥ 
निमला मल-रहिता परा उच्छृ शैवी शिव-सम्बन्धिनी या शक्तिः, सा वस्तुतः 

परमार्थतः एका Fete । निश्वासोत्तरे-- 
एक एव शिवः (११) शक्तिस्तथाकायीणि भेदतः | 
तस्माच्छिवासिका शक्ति (१२) मोग-मोत्तौ शिवेच्छया i इति । 

पुनः कीदशी ? अत आह--युचेः अग्नेः उष्णम् उष्णत्वमिव प्रभोः प्रभवन-शीलस्य 

शम्भोः शं भवत्यस्मादिति शम्भुः तस्य परमेदवरस्य अविनाभाविनी अविनाभावः (१३) 

समवायः सोऽस्याऽस्तीत्यविनामाविनी समवायिनी । तथा पौष्करे ( fae १८ )-- 
शिवस्य समवेता या शक्ति (१४) ज्ञानासिकाऽमला | 
सेव (१५) ज्ञानमिति प्रोक्तं शास्त्रं (१६ ) तदनुमापकम् | इति | 

Or (१) पगपचितकलादयुक्त जनं (२) भम।त्मप्राथ० (३) परमे° (४) saad (५) ज्ञानमेव (६) भुक्तिमुक्ति 

(७) वसमावायिलव (८) निश्रासशार्थं सू (९) एकक व० (१०) fa (११) शिवो; शक्ति 

(१२) शक्तिभागसोचचा गि (१३) अविन। भावसम (१४) शततिज्ञाना० (१५) Ham (१६) wage 



शतरत्रसग्रहम् ५५ 

पुनः कोशी ? अत॒ आह्--शिव्रवोध-परापरा। शिवस्य बोधः शिवज्ञानं 

तदुविषये परा च अपरा च, qs: | तथाच अदानेवोक्तं- क्ानं द्विविध- 

area’ fafa | प्रं -विधया तया ज्ञान-शक्तया आत्म-शिवयोः आत्मा च शिवश्च 

आत्म-शिवौ, तयोः सन्धिः (१) सन्धानम् चअनुप्राद्यानुत्रादकल-लक्तण-सम्बन्धो 

भवेदिति शेषः |) ६५--६६ ॥ 
इदं शाम्भवं ज्ञानम् अध्यत्तादि-विलत्तणएम , अपरोक्ेण प्रकाशं, aad चेति 

मृगेन्द्र-सूत्रेण ( ५।१६ ) दशेयति- 

नाध्यक्ष(र)नापि(र)तव्टेङ्ग न राब्दमपि(ध)शांकरम् | 

ज्ञानमाभाति विमलं सवेदा सर्ववस्तुषु ॥ ६७ ॥ 
तत् शाङ्करं शङ्कर-सम्बन्धि ज्ञानम् च्ध्यक्तं न प्रत्तं न भवति । अक्त-सव्यपे्ं ५) 

हि ज्ञानं प्रत्यक्तम् । न चेइवरस्याऽक्तव्यापारोऽस्ति, अतो न प्रत्यक्तम् । न (६) ae 

लिङ्ग-जन्यम् तआनुमानिकमपि न (७) भवंति, तस्य प्रव्यत्ताधीन-(८) afar न 

शाब्दमपि (५) शब्दजन्यं ज्ञानमपि न भवति, तस्याऽ्यन्त-परोक्ताे-(१०) विषयत्वात् | 
नच (११) किञ्चिद् भगवतः परोक्तम् । अतः विमलम् अनाद्ावरणए-णुन्यं सवदा 

सवेस्मिन् काले सवव्तुषु समस्त-विप्येषु आभाति प्रकाशते | 
ag “पश्चवक्तुखिपच्टक्” (१२) इत्यादिना श्रूयत (१३) एवागमेष्वपि (१) ददवरस्य 

शरीरेन्दरिय-योगः । तत्सद् भावेऽपि कस्मान्न ततसव्यपेत्ते ईदवरस्य ज्ञान-क्रिये इति 

चेत्। न। Rae ज्ञान-क्रियोपयोगि-शरीरेन्द्रि-योगामावात्, स्वभावत एव 

सवो-टक्-(१५)क्रिया-शक्तिमच््ात् इच्छामात्रेणैव सर्ग-स्थियादि-करणक्तमन्त्रात् (१६) | 
भक्तानुग्रहाय तनुप्रहणम् , अन्यथा निराकारे ध्यान-पूजयोस्योगात् । उक्तं हि पौप्करे-- 

साधकस्य तु लक्ष्या(रा)थं तस्य रूपमिदं स्मृतम् । , ` 
aaa: पाणिपादं तत् सवेतोऽ्तिशिरोमुखम् । इति | 

छत्र तु "विमलधमियाबर्ण-राहिलय-प्रतिपादनेन शिवज्ञानं न serie, नापि 
संसारि-ज्ञानमिव संशय-विपयेयानध्यवसाय-(१८) युक्तमिलयुक्तं भवति । यानि किल 
ज्ञानानि मलशक्तथा आवृतानि भोग-निष्पादनाय व्यजकं कलादि अपचन्त, तानि तु 

Or (x) afi र (र) area: (३) नातपित (५) न शब्दमपि (५) भचसव्यपेचंन्न 
(६) प्र्चम् । ae (9) सपि भवति (८) wafer (<) न शब्दमपि 
(११) परीचत्वधनिष (११) न किचिद् (१२) पञ्चद्रगि (१३) गयत; 
(१४) गमेष्तेत्रर (१५) ata fate (१६) करणमलाद (१७) ष्यवसाधययु* 

१ १ 
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ASA Faz: (१) स्वल्प-परकाश-करणात् तथाविध-व्यजन-भाश्जि (2) ज्ञेयविषये 
(क)व्याघातवन्त्यपि भवन्ति । न चंवर (३) ज्ञानमेव विधम्, अनाद्यावरण-शुन्यत्वत् | 

उक्तं किरणे--अनादिमल-युक्तवात् सवेज्ञोऽसौ ततः शिवः | 
BF ( ५।१५-१५ ) च--तचाऽस्यावृति(४)-गुन्यलानन व्य कमपे । 

तन्न सांशयिकं (५) तस्माद् विपरीतं न जातुचित् (६) ॥ 

यानि व्यलकमीक्षनते वृतत्वान्मलशक्तिभिः | 

व्यकस्याऽनुरोधेन तानि स्युव्याहतान्यपि ॥ इति । ६७ ॥ 
इदानीं त्रिविधं (७) बन्धमनूद्य तस्य च बन्धत्वम् अस्याऽणोश्च तद्-विमुक्तये शिवलर- 

arma च शिवात् saa (<) स्वायम्भुवूत्रणाह-- 

अस्मात् प्रवितताद् बन्धात् परसंस्ा-निरोधकात् । 

दीक्षेव मोचयत्युध्वं शेवं धाम नयलपि (९) ॥ ee ॥ 
परसंखा-निरोधकात् परसंसा केवल्यं तस्या निरोधकात् (१०) विघातकात् प्रविततात् 

प्रकर्षेण विततात् विस्ठृतात् (११) मल-कमे-मायारूपेण त्रिविधादियथेः । तदुक्तं तत्रैव-- 

मायेय-(१२) माणवं कमं चेतावदणुबन्धनम् । 

एतच्यक्तं मया सवं संसारात्मक-काणडजम् (१३) ॥ 

श्स्माद् बन्धात् अमु aha मोचयति । अत्र दीकैवेयवधारणं (१४) मतान्तरोक्त- 

वोधादि-निवर्यधेम् । तथादि- ये (१५) तावत् पञुमतपरोक्ता वोधादयुपायास्ते पाश- 
व्यञ्कलात् पाश-रूपलाच्च न पुरुषाध-साधका भवन्ति (१६) । यथा तत्रेव-- 

पाश-ज्ञानान्न (१७) सुक्तिः स्यात् पञु-ज्ञानात् तथेव च । 

aad (१८) यतो मुक्तिः पतिज्ञानेन गम्यते (१९) || इति । 
पाश-ज्ञानादि-सखरूपं चिन्तये प्रतिपादितम्- - 

शाखजालानि नादान्तं पाशज्ञानं वरानने | | 

पञुज्ञानमिति प्रोक्तं (२०) ह्यहं त्रह्माभिमानतः || 

शिववस्तुपरं तस्मान्मन्त्रातीतो (२१) निर्न: | 

सवेज्ञः GAT: शान्तः सवासा सवेतोमुखः || इति | 

Or (१) wane @e (र) ज्ञनभाजि (क) विषवे््या (३) चैश्ररं ज्ञान (४) तच्चाति० (५) सांशमधिकं 

(६) न जाचित् (७) विधं संम (८) उपायं प्रहत्त, तं (€) नवद्यपि (१०) Genera (११) विस्यतात्यमल० 

(१२) मायेयामा (१३) सं छारात्मनकाणडज (१४) धारणम० (१५) हि एतत्तपश्च (१६) धकं भवति 

(१७) ज्ानानसुक्ति खा० (१८) सबय (१९) गम्यतीति (२०) प्रोक्तो (२१) मन्वातितौ 
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ये अस्मिन शास्त्रे प्रोक्ता (१) विज्ञान-योगादयस्ते (2) दीच्ताङ्गतात् (३) ततसिद्धय्थं 

प्रतिपाद्यन्त (४) इत्येतावताऽवधारितम । तथा ATTA 
ज्ञानादीनायुपायानां drat कारणमिष्यते | 

 चतुणामङ्गता प्रोक्ता तत्सवरूप-विभागतः || 

कारणं प्रथोजनमिय्ेः | 
यावन्न तद् गतो भावस्तावत् स्यान्न क्रिया-क्रमः । छि 

अतः क्रियापि तस्याङ्गं पूजा-होमादि-लक्तणा । 

भस्मचयी (4) त्रताद्यापि चयौऽङ्गलमुपागता(क) ॥ 

प्रयाहारादि-योगोऽपि धारणा(€)-ध्यान-संयुतः | 

निर्दे orga देहे कृते सति ततो भवेत् ॥ 
क्रियाधथोगः शिवे भावः शिवभावरोपवुंहितः | 

तस्य तेन तदङ्गताद् état (५) सा aft भवेत् ॥ 

एषा (८) drat उवं Ratan वत्तेमानमभिव्यनक्तीयधेः। शैवं शिवसम्बन्धि (९) 
धाम प्रभावः। "धाम देश aa साने जन्म-ग्रभावयो (१०) रपी"ति विश्वः | 

शिबतुल्यं शिवसम।नत-रूपमिति यावत् । तदपि नयति प्रापयतीति । अत्र gage 

(११) शैवं पदं, सुमुश्चुश्चेत् पदवतीतं शिव-सायुज्यं च देदान्ते anes: । अत्र aca 
तत््वस्थ-(१२) निवृ्यादि-मुवनचतुष्टयं योग-बलन rat दीन्तया (१३) नियोजिता वा क्रमेण 

मृति केवलि-(१४) पे ग-कवलि-ज्ञानकेवलि-शक्तिकरिवलिनो भवन्ति । तथा मतङ्ग-- 

योग-बीये-बलोपता दीक्षया वा नियोजिताः | 

सदाशिव-समाः सवे नचेके कारणेदवराः ॥ 

न शिवत्रमचप्राप्रास्तां कर्माच्चते (१५५) ऽधुना | 

सामीपाः शान्ति-निलया ज्ञान-केवलिनो मताः | 
सालोकयाश्रैव विद्यायां येऽयधः-परिपिरिडताः (१-१६) | 

~ योगकेवलिनस्तेऽपि तन्त्रऽम्मिन परिभापिताः (१५) ॥ 

सान्निध्यात् तु (१८) प्रतिष्ठायां शक्तिक्रिवलिनो मताः (१५) | 
araraa निवृत्तिसा मूत्तिकेवलिनः (२०) स्मृताः ॥ 

* विश्प्रकाशे लेवम्--“धाम रहे ग्टहे रश्मौ खाने जन्मप्रभावयोः ।“--नविके -१२। १ 

Or (१) प्रोक्तो (२) न alates (३) चाङ्गता तत् (४) च प्रतिपादने (५) इखरचर्यात् ्रताद्याविचर्या° 

(क) गतः (६) धारण (9) दङ्गत्वा al सान्तोगि० (८) भवेदिति द्) चवेति एष दौचा (€) सम्बन्धौ 
(१०) प्रामावयोर (११) वृभुचथै (२) बन्धृतलस्थनिह० (१३) प्राप्ादिल० (१४) मूकं वलियोगि 
0 ~ धर्मत (१६) प्रिपर्डितः (१७) भाषिता (१८) सात्निध्यास्त॒ (१९) मता (२०) केवलिन 



॥

 पद् यथा--नादाख्ये चैव ये तत्वे संसथताः परमाणवः | { अ ूतिकेवलिनस्तेऽपि शेषा दद्रा प्रकीर्चिताः । जानातत केवलशब्दस्य श्रथ उक्तः | तद् यथा-- 
कलानां (१) निलयो यस्मात् तेनाऽसौ केवलः (२) स्मरतः । इति । अत्र षद्सहसिकायां विशेषः प्रुत: _ व सपय (३) पुत्रकाश्च साधकाचारयकास्तथा (१) | सर्वषां योजना कार्या शक्तित ठ पुत्रक | ॥ AA तु समधि (४) विद्यातत्त्वे तु पुत्रक ! (2) । Sat साधको भोगे आचार्यः सकले स्थितः |) एवं ज्ञाता प्रयत्नेन लय-भोगौ प्रक्पयेत् | 

FTA (५) लय-मोगौ तु यो दीक Sea गुरुः ॥ आचायः सह रिष्यत नरके thea पचेत्| 
देशिकस्ु saa ठ ज्ञाला Sai समाचरेत् | इति | ततः परमनिष्कलं शिवतत््मेव परम् ( १.६) | 
क्तिधानं मवेदेकं विमलं सवेतोमुखम् |) अचलं व्यापकं शान्तं लिङ्गाश्रम-विव जतम् | (७) इति | एभ्यः एक (८) परः gears -कायकारणगोचरं; अतीतः परिपूर्णश्च खतन्त्र; TTA: (६) | 
एको निय्वरः स्वस्थः (१०) षडन्ये सेश्वरा मताः ॥ ६८ ॥ अथ मतङ्गसूतररयेन दीक्ताशब्दाथं निरूपयति- _ 

अनयोः शासने सिद्धा दीक्षा क्षपग-दानयोः; | क्तपणं च दानं च aay तयोः | कपण-शव्देन पञ्युलस्य नाशनम् । दान- शब्देन शिवलस्य दानं चोच्यते। अनयोरथयोः सिद्धा उत्पन्ना शासनेऽस्मिन् शेवशास््ने दीनता TST! पशुनां पूरुल-कयकरी शित्र्-दायिका शिवशक्तिरेव (११) दीततत्यथः। तथा- _ 
दीयते ज्ञानसद्भावः (१२) aaa च मलत्रयम् | दीयते स्षीयते चेति दी्ञाशब्दो (१३) द्विधोच्यते ॥ इति ॥ 

let ST Aa remeee  tae 
ae 

=-= a Or (१) लाना नि° (२) वल anata (३) चमया१९ (४) समधि...पुवक (4) अनला (€) परघचु° (७) नित इ 
(८) एकपरम qo (ई) तो qa (१०) रोग्ररख श्य, (११) fata (१२) सदृभाषं (१३) गन्दहि° 

॥ 



शतरत्नसंग्रहम् + Se 

ag शिवस्य स्वशक्ति-दानेन शक्ति-दारिद्रयमापद्येत । तत्र ( मातङ्ग-पारमेश्वरे faci 

पादे ४।५९--६० ) आह-- 

दानं नाम aera या (१) सा ज्ञान-क्रियात्मिका ॥ ६९ ॥ 
सा शक्तिस्तस्थ dec व्यक्तीभूता (२) सुनिर्मटा | 
Gaal तदेवोक्तं (३) न खयं व्यभ्यते पशोः ॥ ७० ॥ 

ज्ञानक्रियात्मिका ज्ञान-क्रिया-खरूपा या स्वस्य सत्ता स्वसत्ता सामथ्यं सदरूपकं सेव 

दानं देयवस्तिति (४) नाम प्रसिद्धम् । तथाच आत्मनौ विद्यमानायाः (4) सत्ताया एव 

देवलात् स्वशक्ति-व्ययाभावेन (६) न शं्ति-दारिद्रयं शिवस्येति मावः | afe दानशब्दाथोनु- 

पपत्तिरित्यत आह-सा शक्तिरित्यादि । सा स्वसत्ता-(५) रूपा शक्तिः तस्य परमेदरवरस्य 

संस्पशीत् अनुप्राहक-(८) शक्तया स्पर्शनात् सुनिमेला अरकंकिरण-योगात् पकं पद्ममिव (९) 
तथा च तत्रेव-- 

यथाकै-रदिमसंस्पशौत पद्मं (१०) पक्षं भवेत् तथा | 

व्यक्तीभूता (११) | तत अभिव्य ज्जनमेव द्युः परमेदवरस्य दानमिल्युक्तम् । सकला- 

वरण-निवृतत्या स्वसत्ताया सर्वज्ञतादि-लूपाया एवाऽभिव्यक्तिः | पुंसां परमेवरात् fra 
अभिव्यक्तिः (क) दानमुपचारादुच्यते, न AeA इत्यथः । ननु नत्त प्रयोजनादिष्ट 

मुख्वशब्दाथ-लद्गनमिति । तत्राह नेव्यादि । पशोः स्वसत्ता स्वयं स्वात्मना न (१२) 

व्य्यते व्यक्ता न भवति । अयं भावः- नहि सत्ता साथा (१३) सवैदात्मना स्वयमेव 

व्यज्यते, Aaa कालिकावरृत-ताग्रवत् ; न तु पुरुषो ज्ञानात् ठन्निवत्तेकः सिद्धः, अपितु 

सातिशयः ; चक्र्ेय (१४) इवेति। इहापि fax va मोक्तकन्त नतु स्वयमेव पुरुष 

इति। तथा पौष्करे. ( fae १।९४ )-- 

न ata (१५) याति पुरूषः सखसामथ्यात् कदाचन | 

मुक्ता प्रसादं देवस्य शिवस्याऽरिव्रहारिणिः |) इति ॥ ६९--9० ॥ 

शिव-दीक्षया गुद्धाबस्थस्यात्मनो दशेन-प्रकारं देव्यामतसुत्रेण दशेयति-- 

~ अशरीरं यदात्मानं परयति ज्ञानचक्षुषा | 

तदा भवति चा।न्तात्मा सवतो विगतस्प्रहः | ७१ ॥ 
यदा यस्मिन् काले ज्ञान-चक्षुषा ज्ञानम् उन्मीलनशक्तयभिव्यक्त-चेतन्यमेव चक्ुनेत्रं (१६) 

Or (१) खसक्तोया (२) व्यक्तिभूता (३) तददैवोक्त (४) न मरैयस्विति (५) विद्यानानायाः 

(€) waa शक्ति (७) खसक्ताड० (८) अरनुगराहग् (९) पक्रपत्मभिव व्यक्तिभूता । तथा (१०) पत्म (११) 

वय्तिभूता (क) दान॑ (१२) ख।तन। ze (१३) सायं स (१४) चवै safe (१५) मीचेधा (१६) चच॒रने 



ce शतरतनसंग्रहम् 

तेन । अशरीर शरीरादन्यं gina (१) स्थूलसृक्ष्म-देहान्यम् आत्मानं परप्रकाश- 
संविन्मात्ररूप-खप्रकाशं पदति अपरोक्तीकरोति । तदा तस्मिन् काले सर्वतः प्रथिव्यादि- 
शिवान्त-पटत्रिशत्-तच्छरूप-समस्त-देयपदार्थभ्यः विगतस्पृहः विगता निवृत्ता eer इच्छा 
यस्य॒ सः तादृशः सन. शान्तात्मा शान्तः अधोमुखतादि-कालुष्य-रदित आत्मा 
(र)ताद्शो भवतीति । रागद्रेपादिरहित इत्यथः |) ५१ ॥ 
SUS A दशेनान्तर-युक्तवत् पुनराृत्तिरनासतीति ्रीन्मतङग-सूतरेणाद- - 

~ + Pi = a = 

MSM जन्तोः खाक्यं ae व्यक्तिुपेति योगात् । 
weal विभोरचुम्बितहतप्रदेश। नान्येन पंसो विनिन््तिमेति ॥७२॥ 

दीक्ञानल-(३) प्लुटमल्य aaa अनलः dara: Aare afeat qe दग्ध 
आलयन्तिक-निवत्ति प्रापितो aaacnaca यस्य स दीक्ञानल-(४) eae: तादृशस्य 
जन्तोः आत्मनः स्वाक्यं स्वकीयं वलं (५) दकाक्रियार्प-सामध्यं योगात शिवशक्ति 
सम्पकात् । तदुक्तं मतङ्गं (414 

योगोऽस्य शक्तयः स्वात्या (६) विस्फुरन्ति समन्ततः | इति | 

व्यक्तिं पुनव्य॑क्तयन्तर-(५) शृन्याभिव्यक्तिम् उपैति, विभोः परमेदवरस्य ्नु- 
परादिकया शक्तया पुंसः gaa (८) चुम्वित-हलप्देशाः (९) स्परितो हतप्रदेशः 
सुक्तचेतन्यम् अन्येन बन्धविशेषेण पुनर््यक्ति पुनरागमनं न. (१०) एति न गच्छति | 
यथा रसविद्धं ara देमत्रमापदय पुनस्ताघ्रतां न याति, तद्वत् अयमात्मापि शिवत्र-(११) 
माप भूयः aed (१२) न ante: । तठुक्तं खन्धे 

रसवहि-समायोगति ताम्र कालिकया युतम् | 

विशोधितं तु तच्वज्ञेदेमतं प्रतिपद्यते || 
न भूयस्ताम्रतां याति तथात्मा तु कथच्चन | 
गुरुणा तन्त्रविदढुषा यस्माद् ब fata: कृतः | 
न मूयो मलतां याति शिवत्वं याति निमेलः ॥ 

दशनान्तरेषु सक्तानां पुनरावत्तिरस्येव (१३) aaa तत््वातीतत्वाभावात् | 
तदुक्तं वातुलोत्तरे-- 

Or १) शरोरतरं (२) रदह्िताटशां (३) दौच्चानलाड्ट० (४) चानले 
(५) खकौयमवलं (€) खा (9) व्य ्िवन्तर ग॒न्या० (८) Wa Bae 
(2) eum: चुम्बित me (१०) ननु ८० (११) fam (१२) ama (१३) ठत्तिरसेव 



त(चि ¢न्मयो(क)ऽन्त्दिश्यैव पट्त्रिशत-तत्त्मुक्तियुक् । 
यथार्थतः स देवो हि aaa: परः शिवः ॥ 

तथा मृगेन्द्र च--यत् कैवल्य प्रको विवेकाद् यो वा सवं Ae मत्त्वा (१) विरामः । 

या वा काश्चिन् Bea: (२) पाशजन्या 

स्तास्ताः सव भेदमायान्ति सृष्टौ ।--मू० २।२८ 

शैवे सिद्धे (३) भाति मूर्तिरेषा (४) सक्तः (५) सौ पंवरोऽभ्येति नाधः (६) | 

विद्वानथौन् स्वेन विष्टभ्य धान्ना 

सर्वेशानानीरिताः (७) सदास्ते ॥ इति LHe IRS, ॥ SR ॥ 

इह शास्त्र पुनरावृत्ति-रदित-मुक्तिरूपं निरूप्य ततक्रमोपसंहार-पूवेकं मुक्तात्मनः कारण- 

ूर्वकापुनभवं स्वायम्ुवसूत्रेए निरूपयति । = श्थवा॒मुकतिकरमोप-(<)संदारपूवेक 

सक्तस्याऽपुनभेवं (९) कारणपूवं स्वायसयुवसुतरे दशेयति — 

अनेन क्रम-योगेन परां Rawat गतः | 

अनादयशुदि-शून्यत्वात प्राप्रोति न भवान्तरम् ॥ ७३ ॥ 

अनेन क्रमयोगेन क्रमेण योगः तेन a शिवस्य शक्तया सह योगः । ततो मल~ 

atta फलेन सह योगः। ततो निःश्रेयसादिकमिषधा (१०) योगः। ततो 

देशिकेन योगः। पुनर्दा्तया योगः। ततो वन्धविच्तेदेन फलेन योग इति । 

एवंविधेन क्रमयोगेन पराम् उतकट केवलताप् एकाकितं , शिवसायुश्य-लत्तणा, पूवं 

केवलावस्थितः (११), केवलता दि एकाकिता, नासौ परा (१२) यतस्तस्यामप्यवस्थायाम् 

are द्वितीयो मलोऽस्ति(१२) । शिवसायुज्य-लक्तणा तु परा केवलता । यतस्तस्य 

न fePacfa द्वितीयमस्ति । तां गतः प्राप्तः सन्. अनायुद्धि-शुन्यतात् अनाद्य- 

शुद्धिराणएवमलः aera, (१४) तद्रदितत्वाद् भवान्तं जन्मान्तरं न प्राप्रोति | 

नहि कारणं विना कायैमुतपद्यते, सत्यपि कमणि पुनभेववीजमद्धिः (१५) तच्छुन्यतात् 

कुतो मवान्तर-पराप्िसियथैः | 
मायीय(१६)-मलस्यादिमतः प्रलयेऽपि नाशेऽपि पुनर्भवान्तर-देतुतवं॑टृषटमिति 

तननिषेधाय अनादिग्रहणं कृतमिति । रौरवे-- 

Or (क) सनयो (६) बह्ममलं वि (र) वा कंडमु० (३) सिङा भाति (४) सूरि तरे (५)]स॒क्ति 

(&) ऽभ्योति नाथः (9) शानानिगिताः (८) क्रमीपरिसं (<) सुक्तिखा ga (१०) यसादिकमिषधा यो 

(११) वस्थितकव० ̀  (१२) पर; (१३) यो मनीस्ति (१४) aut (१५) बोजंग्दधिः (१६) मायेय 

११ 
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यथा प्रदीप्त-ज्लने तुलराशिः (१) समर्पितः | 

दग्धो निवति स तत्र (२) न भूयः स्थूलतां जेत् ॥ 

te ब मण्डलं प्राप्य दीकतामन्त्र-समुद्भवम् । 
न पुनजेन्मतां याति दीक्षितो (३) मनुजोत्तमः ।। ५३ ॥ 

इदानीममिव्यक्तातम-(४)स्वरूपस्य पुंसः ज्ञानपयाप्यवस्था निशवासकारिका-सूतरेण 
दशेयति-- 

यस्य जाग्र प्रीयन्ते सवं भावाः सुपुप्तवत् | 
पर्याप्तः तस्य विज्ञानं त्रिपदं तेन रद्धितम् ॥ ७४ ॥ 

यस्य पुरुषस्य स्वे समस्ता (क) भावाः चित्तवृत्तयः सुषुप्रवत् aye सुषुपरिः भावे 
wea: सुषुप्यवस्थायामिव se sera प्रलीयन्ते प्रकरेण लयं Tafa, 
तस्य पुरुषस्य विज्ञानं विक्पज्ञानं wad समां निर्विकल्पक-ज्ञानसुदेतीयथैः (ल) । तेन 
निविकरपज्ञानयुक्तेन पुंसा त्रिपदमधिकार-भोग-लयाख्यं पदत्रयमपि लङ्गितमतिक्रान्तमिति | 
तथा सज्ञान रे 

यस्तु जाग्रदवस्थायां नियम्य सकलेन्द्रियान् | 

तुयोवस्था-गुणोपेत (५) स्तां विना भावयेत् पुनः (६) ॥ 
स जीवन्मुक्त samt देहान्ते मुक्तं उच्यते | इति | 

TIA हृष्य्युपकारेण नापकारेण तप्यति | 
यः समः (७) सवभूतेषु जीवन्मुक्तः स कथ्यते || ५४ ॥ 

श्रथ सूच्रान्तरेणाऽसौ शुद्धात्मा शिवसमर्थितया (८) स्वशक्तयातसमकया ee शिवं 
ध्यायति पदयतीयाह (९)-- 

शिवा्क-शाक्ति-दीधित्या (१०) समर्थीङत-चिद्टशा | 
शिवं शकल्यादिभिः साद पदयत्यात्मा गतावरृतिः (११) ॥ ५७५ ॥ 
गता आवृतिः आविद्यावरणं (१२) यस्य स आत्मा शिवाकं-शक्ति-दीधिया (१३) शिव 

एवाऽकंः तस्य शक्ति-दीधितिः (१४) शक्तिरविद्यातमो-निवत्तिका संविच्छक्तिः, सैव दीधितिः 
(१५) Pee: तया समर्थोङ्त-चिटूटशा समर्धङ्कता (१६) शिवदरशेने समर्थतया छता या 

Or (१) राशिखम (२) aif aaa (३, दौचिते (४) व्यक्ताक। खड् (क) समवस्था 

(ख) स॒दयतौ (४५) gata at विना (६) पुनः ॥ यः स (७) यः समसं 

(८) शिवमर्वित° (९) aera भा (१०) दिधौत्य। समधिंज्ञ (११) गताढति 

(१२) भाविदया° (१३) fetter (१४) दिधितिश० (१५) दिधितिः (१६) समर्धि 
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चित् सेव दक नेत्रं (१) तया, करणे तृतीया । शक्तयादिभिः शक्तिः इच्छायनेक-शाक्ति 

समष्ि-रूपिणी (२) शिवसमवायि-शक्तिः आदिर्येषां ते: ard सह् शिवं परमेदवरं परयति | 
अपरोत्तीकरोति (२) । तथा ( तच्वसंग्रहे-२९ )— 

पयति शिवं sear ध्यायति (४) चासौ शिबो(वेद्ध)त्थया (५) दृष्ट्या । इति ।. 

आदि शब्देन शिवशक्तथाऽधिष्ठीयमान(६)चिदचिद्रपसमृह-तत्तत्-(५) कृत्यपच्चक- 

ततसाध्य-मोग-मोक्तादयो गृह्यन्ते । अत एव पातजलादुक्तवद् (८) बुद्धथादिविषयतवं 
शिवस्य न सम्भवति, तस्य (९) पाशागोचरत्ात् । तदुक्तं तत््वसंग्रहे #-- 

अन्तःकरणरृत्तिया TAA सा (१०) महेदवरम् | 
न प्रकाशयितुं शक्ता पाशलरान्निगलादिवत् (११) ॥ 

तत्र शिवस्य चिद्मिन्न-सखरूपस्य घटादिवत् कमेतया न ceed द्रष्टृ -रव्ययो-{१२) 
रास-शिवयो वि्ुद्रचित्-स्वरूपतेन (१३) व्यापकलेन तथादशनासंभवात् । मोक्तकारिका- 
वृततावप्येवमुक्तम् (१५) ॥ ५५ UI 

अथ सूत्रान्तरेण (१५) शिवापरोक्ञ-ज्ञानानन्तरं साधनीमूत-परोच्ज्ञान-देतुभूतं कामि- 
कादि-शिवज्ञानमनपे्तणीयमित्येतत् सटृष्ान्तमाह-- 

SR यथा BAT द्रव्यमाखोक्य तां त्यजेत् । 
जञानेन नेयमाटोक्य पश्चाज् ज्ञानं परित्यजेत् ॥ ७६ ॥ 

उत्का प्रञ्वालिताग्र-काष्टविशेपः | “उत्का(१६) स्यान् निगेत-ज्वाला" इयमरः । स 
हस्ते यस्य सः कश्चित् पुरुषः यथा द्रव्यं स्वापक्ित-(१७) पदार्थमालोक्य दष्टा तामुल्कां 
(१८) यजेत्। तथा ज्ञानेन ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं कामिकादि.शिवज्ञानं तेन जञेयं स्वपर 
प्रकाश-सम्बिदूरूपं परशिवरूपं ज्ञेयमालोक्य अपरोक्तीकृत्य पश्चात अनन्तर ज्ञानं परोक्ष- 
ज्ञानसाधनं शास्त्रं परित्यजेत् । सम्भावनायां लिङ् ।। ७६ ॥ : 

अथ frraraqaga ज्ञेय्वरूप-निमञ्नतावस्थामाह-- 
यदा मनः परे तत्त्वे खब्धलष्षयं (१९) निटीयते | 
तदा द्यरोष-विक्ञानं विनादामुपगच्छति ॥ ७७ ॥ 

* gia awdat Aalst नोपलभ्यते, नैव सम्भाव्यते च। परन्तु मोचकारिकायां षड़ुधिकशत- 
संख्यकतेन ची कोऽयसुपलभ्यते | 

Or (१) नैबमतया (२) समहषटिर' (३) भपरोचिक० (४) ब्वायति (५) शिवोद्धथा ge 
(६) धिष्िवभान (9) afaaae (८) पादं जला (४) तखा पार (१०) वा मद्धे्रम् 
(११) त्रिगलायति (१२) इष्टढषटव्य० (१३) दपं तेन॒ (१४) aviage (१५) Haute शिवरो 
(१६) Sam ar fae (१७) व्य सापे (१८) ताब्ुद्धूताकां (१९) लचत्रिलौ° 



लयातीतः परो देवो निरूपाख्वो निरामयः | 
ज्ञानमुच्यते ज्ञानी (४) अजानो विषयानपि | इति |) तस्मिन् निलीयते लयं गदयति । तदा तस्मिन् काले अशेष-विज्ञानम् श्रशेषं समस्तं विज्ञानं विकत्यज्ञानं विनाशं लयम् उपगच्छति प्राप्रोति । अत्र (५) मनः-शब्देन चतुर्विध- मनोमध्ये खलीनावस्थं (६) मन उच्चते | ane निदवासे-- 
Fae खलीनञ्च (७) गतिरागतिः | 
मनश्चतुविधं (८) प्रोक्त तस्य भेदमिमं (९) शु ॥ न मनो नापि मन्तव्यो न मन्ता (१०) च विभाव्यते | खलीनो (११)बिपयैमुक्त (१२) एकीभूतः yaar || विषयान् (१३) गृह्यमाणोऽपि aaah | न च ते युज्यते ज्ञाने (क) सशिष्टः स तु उच्चते ॥ अज्ञानाद् Tels ज्ञानं ् ञानादञानमेव च। 

चलत यस्य दौर्बल्यात् तस्याऽसौ गतिरागतिः ॥ 
ज्ञानेन Bat (१४) यस्मादिन्दरियाथ-परायणुः | 
त्रिकालमाङ्कलो (१५) नित्यं स ठ विक्िप्र उच्यते || सखलीन्चोत्तमसतत्र गुणातीतो (१६) निरामयः | मध्यमः स तु विज्ञयः Pes: artes: (१७) सृतः ॥ EAT: (१८) श्रो राजसो गतिरागतिः | तामसः स तु विक्तिशचतुर्थो ह्यधमाधमः |) 
TRA: BBR मलपायश्च देहिनाम् (१९) । निगुण तधिकलेन यत्र लीनो भविष्यति ॥ 
WAG खलोनस्य (२०) यत् सुखं द्यात्-(२१)साक्तिकम् | योगावस्ा परा हषा EA जनाः ॥ एतद् विषयो (२२) निदवासकारिकायां waa: (23), तत्रावधायेताम् ॥५७॥ Or (१) लच्यं सत् ल० (२) वरं (२) dame (४) चरानि (4) तवा मनश० (६) खलिना- 

wea मन (9) खलिन० (८) तुर्दिध we (९) मेदमिदं (१०) नमन्वा (११) खलिनो (१२) वेत 
(१३) विषयागटक्ननानोपि (क) ज्ञानं (१४) चिते (१५) TSF (१६) युणातौते (१७) Filta. (१८) पलघ्च* (१९) मनप्रायबदैसुनां (२०) सुनौलञ्च (२१) भ्यात्मसा० (२९) विषयनि० (२३) प्रपञ्ितं 

न = 



क 

ie 
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अनेन शिवसायुज्यं प्राप्नोतीति सुत्रान्तरेए कथयति-- 

अनाख्ये तु निरालम्बे ama मानवजिते | 
निस्तच्चे योजितो (2) मुक्त इति शास्रस्य (२) निश्चयः ॥७८॥ 
अना्ये आख्याः शक्तोयुक्तादि-नामानि (३) तद्रहिते निरालम्बे नाद-बिन्दु (४)-व्योम- 

मन्त्रा्याधार-रदिते अग्राह्ये वुद्धयादिकरणौ(५)-रशक्य-पहणे। निरालम्बे अग्राह्ये इति 
्रकृतिमाव्कान्दसः । मानवजिते संश्ि्रादिरहिते गुणत्रयानात्मके (६) निस्तत्वे स्वै- 

maria परतत्त्व योजितः । अत्र योगार्थो युजिधातु aed (७), न तु युजि समाधाविति 

समाध्यधेः । तथाच प्रसिद्धं साजुज्यमात्लाभरूपं भ्रापित इत्यथैः । यथा सप्रभेदे - 

शिवे संयोजितं रूपं सायुज्यमिति कथ्यते | 
'एवम्भूतसायुज्य aA: (८) सुक्तं इति शाखस्य शिवागमस्य निश्चयः सिद्धान्तः | 

छत्र सायुज्य-श्ब्देन शिव-सादश्यमुच्यते | नतु तादास्यादि-सम्बन्धः | तदुक्तं चिन्त्ये-- 

अन्यथा वहुमुक्तृक्तिः (५) शास्त्रे चैव (१०) वरानने ! | 
रिवल्रसयुलभा (११) सक्तिखिदानीं कथ्यते मया ॥ इति । 

तथोक्तमभियुक्तेरपि- -नात्मच्छदोऽपवर्गो न च पञयु-शिबयोरेक्यमत्राऽपवर्गो 
नाविव्या-मास-हानिनेच गुणएविलयो नापि पापाणएमुक्तिः (१२) । 
यद् बोधानन्द्रूपं त्रिमलविगमने व्यक्तमात्मस्रूपं 

तत् सायुज्येन वाच्यं शिवसदशविभोश्चेष (क) तन्त्रापवगैः || 

देवीकालोत्तर- निद्राया बोधयेचिततं विक्षिप्तं शमयेत् पुनः | 
पत्दरय-परित्यागे संप्राप्ते नव चालयेत् ॥ 
निराश्रयं सदा चित्तं सबालम्बन-वर्जितम् | 
मनोऽतस्था-विनिमुक्तं विज्ञानं युक्तिलक्तणम् ।। इति ॥ ७८ ॥ 

इदानीमात्मलामरूपं ARISE अवसानं खायुम्भुवसूत्रेण दशेयति-- 

भवोद्भव-पदातीतो निष्कम्पाचिरिव खितः | 
मुक्तौ AE MAI BALA यतस्ततः (१३) ॥ ७९ ॥ 

[ यतः यस्मात् कारणात् असौ कृतकृत्यः शिवसायुज्यं प्राप्तस्ततः ] तस्मात् 

कारणाद् भवोद्धव-पदातीतः सन्. भवः संसारः तस्मिन् उद्धवपदानि जन्म- 

Or (१) fase योजयता; (र) शाख नि (३) स्ाशक्तोदुक्ंदिना (४) नादवन्धुव्योर 

(a) feat (६) दिगुखवयात्मक नि (७) azo (८) प्राप्तं (<€) स॒क्तीक्तिशा 

(१९) स्ते चव -(११) लवृलमे सुक्तिमिदानीं (१२) षाणा (क) विसुबैव (१६) यतस्ततः तस्मात 
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स्थानानि यद्रा भवपदं भवतीति watse-(2) पदं सकल-प्रलेयाकल-विज्ञानाकलानां 

पद्म् , उद्भवपदं तस्मादृध्व भवतीति उद्भवपदप् अनन्तादिपदं तदतीतः (२) श्रतिक्रम्य 

adam: सन् निष्कम्पार्थिरिव निष्कम्पः (2) कम्परदित (४) अबिखि अ्वालेव स्थितः | 
अधवा अपरमोक्प्य पट् पदानि सन्ति भवोद्धवपदं शान्यतीतं शान्तितच्ं॑नादाखमेशां 

विद्याल्यमिति । तत्र सर्वोत्तरं षष्ठं भवोद्धवपदम् अतिक्रम्य वत्तेमानो यः (4), 

प्रदीपा्चिरिव तिष्ठती्यथेः । तदुक्तं शिवतच्व.बिलासे -- 

भवोद्धवपदं (६) कं शान्यातीत (५) मतःपरम् | 

शान्तितत्छं च नादाख्यमशं विद्याख्यमेव च || 
उदाहृतानि (८) सुक्तानां पदान्येवं क्रमेण षट् । 

एतत् सवं (५) सद्रोज्योतिष्ठीकायां (क) प्रप्त, तत्राजधार्यताम् ॥ ५९ ॥ 

अथ देवीकालोत्तरमूत्रेए aaa नित्यादि(१०)-कत्यान्तरं नास्तीति निरूपयति-- 

नात्र पूजा नमस्कारो न जपो ध्यानमेव च | 
केवलं ज्ञेयमिप्युक्तं वेदितव्यं न किञ्चन ॥ co ॥ 

अत्र जीवन्मुक्तदृशायां पूजा अचना न, नमस्कारः सत्कार न (११), जपोऽपि न, 

ध्यानं (क) चिन्तनं न | अतः (१२) किमस्ति निय-ने मित्तिकादि, त आाह- केवलं ज्ञेयमिति 
उक्तप् । ज्ञेयमिति (१३) ज्ञयभावमात्रावस्था नेति (१४) सूचितम् | वेदितव्यं ज्ञातव्यं किंचन 
किमपि न नास्तीति (१५) । तथा न aay (१६) कमसु प्रीतिं बघ्रातीयथेः । तथा-- 

नियमोऽपि न तस्याऽस्ति नोपवासो विधीयते | 

्रबत्तिश्च निवृत्तिश्च बरह्मचयै-त्रतानि च ॥ 
ततरैवाचारप्रकरणे--न ध्यानं न जपः (१५) प्रजा न होमो नैव साधनम् | 
ie अभ्निकायोधिकारश्च (१८) नैतस्याऽस्ति महेश्वर ! 1) इति ।। ८० | 

va जीवन्मुक्तो (१५) वासनावशेन (२०) विषयज्ञानयुक्तोऽपि शिवशक्तया स्वरूप- 
ज्ञाननिष्ठ एव मवतीति निश्वासकारिकासूत्रेणाह 

था वायुः सुशीघ्रोऽपि gaara न गच्छति | 
दये निक्षिप्तचित्तस्तु fasten न sala il ८१ ॥ 

Or (१) भवानहं पदं (२) तदितः (३) निष्कम्प कांप (४) <feqafee (५) वर्त॑माना य स; 

(६) पदलेकं (७) शान्यादितम० (८) दाहतादिपु० (<) खयै atte (क) तिटिका (१०) नित्यलादि 

(११) चना न खतृकाराय (क) न, चिन्तनं (१२) न्तन न। अन । क्रि” (१३) नेयमिति उक्ता (१४) नमिति 

(१४) aie (१६) वद्रेषु (१७) न ज५ (१८) धिकार च (१९) एव froma (२०) वासभावभनेनि° 
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वायुः सुशीघ्रः अयन्तशी्-गमनोऽपि यथा आकाशं परिपूशं व्योम gar विस्य न 
गच्छति न स्वरति । तथा (१) aa शिवे निदधिप्रचित्तः (२) fafaan अवस्थापितं चित्तं 

चैतन्यं (३) यस्य सः तादृशस्तु पुमान् बिषयस्थः विषये तिष्ठतीति (४) बिषयस्थः (५) 
तादृशोऽपि न मु्वति ज्ञेयं न त्यजति। तव्रैव-- । 

Bet g विषयान् सवानसौ लेष्यस्यालेपकः (६) | 

यस्य TATA मावो शंभावस्थो (५) निरन्तरः ॥ इति । 

अयं सा्तातकृत-शिवस्वरूपतया तजुज्ञानात्मकम (८) अमतं सर्वदाऽनुभवतीत्य्ैः | 
तथा सर्वज्ञानोत्तरे-- 

` शिवज्ञानामृतं पीला विचरस्व यथासुखम् ॥। इति | ८१ ॥ 
श्रथ (९)सूत्ान्तरेण श्रस्याध्व-(१०) दरिततवमेव स्वभाव इति टृषरान्तपूवमाह छ 

इन्द्ियाथं यथा चित्तं (११) नित्यं गछति देहिनाम् | 

तथा चैवेन्दियातीते तस्य Area (१२) पदे ॥ ८२ ॥ 
देहिनां शरीरिणां (१३) चित्तं मनः इन्द्रियार्थे (१४) इन्द्रियविषये यथा नित्यं शदवत् 

गदति sae, तथा तस्य जीवन्मक्तस्य चिच्छक्ति्ध (१५) इन्दरियातीते इन्द्रियागोचरे ace 
पदे स्थान ए गछति । अयं भावः- पुरुषस्य चित्तम इन्द्रियार्थे विषये यथा निरावाधं 

्रतिक्तणं aad, मनसो (१६) निश्चलत्वं तु सरवज्ञयाभ्यासे (१७) न भवति (क) 
तदद् जीवन्मृक्तचित्तमपि अतीन्द्रिये निर्मले केवले सदा प्राप्रोतीय्थैः 1 ८२ ॥ 

क्षीरक्षयाद् यथा वत्सः स्तनान्मातुर्निवर्तते | 
रागक्षयात् तथा पुंसां मनः शीघ्र' निवर्तते ॥ ८३ ॥ 

मातुः स्तन्यं यावत् तावत् वत्सस्तत्-(१८) स्तन्यं स्वीकरोति ततच्तये सति यथा 
निवततेते(१९) तदरन्मनोऽपि निवर्तत (२०) इति । तथा तत्रैव-- 

* अव "ह्ान्तपूवंमाहे"थनन्तर “8 नद्यायं" इत्य दि- न wan’: पाठस्ततः सातः wal मि्यादि- 

‘fat करिष्यत्य'न्तः पास्ततः चोरचादिव्यादि-नराक्रने पदे इत्यन्तः पाठस्ततो र्ना विरागौणनिति oat 

emai टौकानुरं घन प्रकत)पयो गितन चाव परिवर्तनं क्तमिति सन्तव्यम् । 

Or (१) यथा (२) गिवे fer (३) तचित्तचेत° (४। तिष्ठति (4) awe (६) नृसःत्रसौलेष्या- 

स्यालैपर (७) वो जेनावघ्यौ (८) नाव्मक्सतं (६) भव॒ (१०) Zara (११) चिन्न 

(१२) fret (१३) विरागौणां (१४) नः इन्दि (१५) चिच्छक्ति (क) वत्त ते तदत् (१९) मनसा 
(१७) eaten (१८) सातुत्तन्ययवर्ताववत् यत्तत् सन्धं ae (te) निवर्निते त॒ (२०) निवत्तं इति 
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कायानुबन्ध-चलने (१) नासौ चलति निश्चलः | 

यस्य ज्ञेयमिदं सवै मनस्तस्य (२) सुनिश्चलम् ॥ 

wa यो निजितो (३) धीरः स तरा (४) किं करिष्यति | ८३ ॥ 

ताद्क्-पदावस्थितस्य पुरुषस्य काल-मदिमानौ निरूपयति । अथवा सूत्रान्तरेणा- 

(तीत) सवीष्वस्थानस्थानस्य (५) कालं च महिमानं च दशेयति-- 

गोदोहमिषुपातं वा नयनोन्मीलनमात्रकम् | 

सत् परपदे युक्तो (&) न पुनभवमाप्नुयात् ॥ ८४ ॥ 

ate: गौयीबता कालेन दुह्यते, सोऽयं कालो MAE: aura (७) बा ; नयनो- 

न्मीलनमाच्रकं नयनस्य चक्षुषः उन्मीलन-कालमात्रकं वा । “कालाध्वनोस्यन्त-(८) 

संयोगे द्वितीयेति द्वितीया विभक्तिमैवति । wea कदाचित् परपदे सवोध्वातीते (९) 

निरुपाधिके शिवपदे युक्तः योजितः छत-समाधिकः पुनर्वं(१०) पुनजेन्म नाप्ठयात् (१९१) 

न प्रयायादिति ॥ ८४ ॥ 

श्रथ gare तस्य शिवलसदश-(१२) स्वकीय-रिवलावाप्रिरेवः प्रप्निः। न 

चाद्रैतवादवत् तदैक्यम् , इन्द्रादि-प्राप्निवत् तदूदेश-गमनं वेति प्र
तिपादयति 

पशुभावाद् (१३) यदातीत्य पतिभावेन तिति | 

तत् तस्य गमनं नाम सर्वगे गमनं कुतः ॥ ८५ ॥ 

यदा यस्मिन् काले TAMIA, TATA sata अतिक्रम्य पतिभावेन शिबभावेन 

तिष्ठति aaa | तदा तस्य मुक्तस्य तत्तिलेन वसनं गमनं नाम प्रसिद्धम् । तदुक्तं 

स्वायम्भुवे - दगध-संसार-बीजस्य या पुसः पश्चिमाधेतः | 

सा गतिस्तस्य विज्ञेया न देशान्तर-संस्थितिः 1 

पवाबस्ान्तर्यक्तौ (१४) सलं लोके गतं यथा । 

प्रोच्यते was वस्तु तद्रत् पुमानपि ॥। इति । 

त्र गमन-शब्दस्य सुख्यार्थो न घटत इयाह- सर्वग व्यापके वस्तुनि गमनं कुतः ! 

आतम-शिबयोरुमयोरपि व्यापकल्ात् अनयोः ्रा्य-्राप्रमावो न घटत इलयथेः । अयं 

आवः- आतमनः शिवलप्राप्निः (१५) शिवेन संयोगो वा तादाल्यं वा ॥ ८५ 
॥ 

Or (x) चलते (र) or ज (स जनल (३) योनिजितौ घौ (४) सला (५) रणासमाभ्वस्थानख्।नस्य 

(&) युक्तै (9 दोः तं ald नयनीन्मोलनपावकं सक्तत् परपदे युक्ती न पुनरभवाप्ुयादिति ॥ ele: 

मौयौवता कालेन दुह्यते सोऽयं कालो Male: तस्मात (=) wae (€) सवैष्वातौते निद्पा 

(१०) ama: (११) माप्रुयात् (१२) faaae (१३) भादादा (१४) ध्वा धवन्तिख्यक्तौ सत्यां (१५) SATA; 
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अथ सवायम्भुवसूत्ण मोकतुलादिकमपि (क) तस्य नास्तीत्याह (ख)-- 

शिबधामार्पितस्याऽस्य (2) भोगभोक्तुनं जातुचित् । 

भोक्तृत्वमधिकारित्वं (२) पतिकृत्ानुकारिता ॥ ८६ ॥ 
शिवधामार्पितस्य शिवस्य धाम तत्समलम् अर्पितम् अभिव्यञ्जितम् (३) अस्येति शिव- 

धामापितः तादृशस्य AVA: स्य पुरुषस्य जातुचित् कदाचिदपि न are मोगक्रिया- 

कत्तं यत् सकलस्य दष्टं तद् नास्ति । अधिकारित्व मायागमोधिकारितवं यत् प्रलया- 

कलस्य दृष्टं, तदपि नास्ति, पतिक्त्यानुकारिता dasa अनु पश्चात् कारितम् अनु- 

कारिता | इदं कुर्विति (४) पतयुरिच्छामात्र-मवृत्ते सति ये प्रवत्तन्ते, ते पतिक्रत्यालुकारिणः 

तेषां मावः पतिकृत्यानुकारिता, पतीव्रा-प्ररिदित-व्यवहा रिमित यावत् । साऽपि सकल- 

श्रलयाकल-विज्ञानकलेषु त्रिष्वपि दृष्टा पतिकृलयाठुकारिा (५) तस्य नास्ति । तस्य 

स्वतन्त्रत्वेन Wide (६) नास्त्यथ: । एवं सवज्ञानोत्तरे-- 

शिबवच्छाख्तः शुद्धः (७) सष्टिधमे-विवजितः 1) 

सत्यं सत्यं पुनः सत्यं त्रिसत्यं समयः कृतः | 

अतः परतरं नास्ति विज्ञेयं कुत्रचिद् गह ! ॥ ८६ ॥ 

अथ किरणसत्रेण तदवस्थायामपि मलस्यावस्थानमानुमानिकं (८) सदृष्टान्तमाह-- 

विषसम्बन्धिनी शतिर्यथा मन्त्ेनिरुध्यते | 
तदा (९) न तद्विषं (१०) क्षीणमेवं पुंसो मलक्षयः ॥८७॥ 

बिषसम्बन्धिनी विषस्य सम्बन्धिनी या (११) शक्तिः मोहमरणादि-कायेजनिका शक्तिः, 

सा (१२) यथा मन्त्रैः . गारुडादिभिर्मन््रेनिरध्यते (क) निरोधं तत्कायै-परवृत्तिविधातं (१३) 

नीयते । “ aed च तदा तस्मिन् काले न did वणाछ्लयादि-खरूप-निरोधरूपं क्षयं न 
प्राप्तम्, एकं" एतेन प्रकारेण Ga: दीक्तया age: मलक्षयः स्वसहमाविनो मलस्य 

, च्तयः तदा कारकत्व-शक्तः कायै-्बृत्ति-विघात एव क्षयः । न स्वरूपतो मलस्य त्य इत्यथैः । 

अत्रेदं विचायते दी्तादिभिरपायं (१४) किं मलस्य saa: क्रियते ? अथ (१५) 

विनाशः ? अथ तिरोभावो बां? ara: |) तयोमलामनोः सम्बन्धस्याऽनादिलेन 

बिदलेषायोगात्। अपि च प्राति-पूरवको विभागः । नच प्राप्निमेलात्मनोरस्ति, योरपि 

Or (क) भोक्तत्वा (ख) Waa आ (१) पिं ततस्थास्य (२) धिकारित्वपति° (३) व्यज्ञतम (४) इदं wate 

(५) कारितां त Ma (ॐ) गुद (८) मानुमानिकः (€) तथा = (१०) विषः 

(११) साश० (१२) शक्तिः यथा (क) ध्यते | ततृकायं° (१३) तं निरौध नौ° (१४) Hane (१५) सत fae 

RR 
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वियुतेन तदयोगात् । नदिं यद् व्यापकं वस्तु तद् विविच्यमानं दृष्टम् (१), विमागोऽपि वा 

जायमानोऽन्यतरादि-कममनिमित्ताद् waft | कमे चोपजायमानं परिमित-परिमाण- 
सम्बन्धवति (२) द्रव्ये मवति । aged तदभावान्न तयो विरलेष इति | 

अथ विनाशः 2 सोऽग्यनुपपन्नः, सहजस्य मलस्य (क) प्रत्ये आत्मनोऽपि तद्धमिणो . ` 

बिनाश-प्रसंगात्। धमेधर्मिणोरनन्यत्वात्। अपचि सकल-पुद् गल-(३) बलावरोधको 

मलोऽयमभ्युपगम्यते | यद्यस्योच्छेदः (४) स्यात्, तदाऽस्य सकल-पुद् गल-साधारणत्वादेकस्य 

(ख) पुरुषस्याऽलुम्रहे सवप्राणित्रातो (५) विमलः स्यात् । तस्माद् विनाशोऽपि न asad | 

अथ तिरोमावः सोऽपि न युज्यते । यस्याऽधैस्य तिरोभावो भवति, तस्थाऽवद्यं 

पुनराविमाबोऽपि (६) कालान्तरेऽभ्युपगन्तव्यः, अन्यथाऽसौ तिरोदित इत्येव न शक्यते 

वक्तुम् । ततः को दोष इति चेत् ? अलन्तसुक्तः संसारीति (७) च व्यवहारसिद्धि-(८) 

प्रसंगात् | तस्मात् तिरोमाबोऽपि न युज्यते । नचान्या गतिरस्ति । तस्मात् अनेक- 

दोषापत्तेः कथमस्य मलस्याऽपायमाव (९) इति | 
श्रत्रोच्यते- स्यम् , अस्मिन् शास्रे दीक्तादिभिरुपायव्यीपकस्य (१०) मलस्य विमागो 

वा विनाशो वा तिरोमावो वा नाभ्युपगम्यते । अपि तु यथा अम्नरु्णस्पशैस्य दादिका- 

शक्तिमन्त्रेण निरुष्यते! तथा मलस्यापि व्यापारिका शक्तिरुपायैर्निरुष्यते । यथा च 

लोके स्तम्मितशक्ति(११)रभ्निः स्तम्भितो निगद्यते । aga, मल-शक्तिवियोगात् स॒ मलो 

वियुक्तं इति उपचारेणाऽमिधीयते । तदटुक्तमत्रैव- विभुरपि यथाच्निदहकार्ये (१२) सकल 

पदल-साधारणस्तथापि तच्छ॑क्तयोऽनन्ता इत्यक्तम् । तथाच यस्व पुरुषस्य प्रसन्नो गुरुः 

तस्यागनेदौहिकां शक्ति areca (१३) हिमशीतलमभ्निं करोति | इतरेषां च स (१४) बहिर 

भ्रतिबन्धवाद् दाहलक्णं कायं करोत्येव । तथा मलोऽपि, यस्य तच्छक्तिः प्रतिबद्धा (ग) तस्य 

संसारं न (१५) प्रतनोति ; अन्येषां भवो मव्येव प्रतिबन्धामावात् । तस्मान्नायं दोषः | 

यदन्यत् सदज(घ)मलक्तये आत्मनो विनाशः (१६) स्यादिति दषणमुक्तम् । तद्पि न । 

धम-विनाशेऽपि धर्मिणो (१७) विनाशामावात् । कुत्रेद् दृष्टमिति चेत् ९ उच्यते । 

यथा ताम्र-(१८) सदमाविनी कालिका अ्ुसंस्पशोत् क्षयमुपयाति, न are’ कीयते ; 

किन्तु अवस्थितस्य तस्यैव cat प्ादुमेवति | (१९) स्थितस्यैव धमौन्तरं मवति | 

Or (१) विबिच्यमान ge (२) माणसम्बधानि (क) सलपर” (३) कलदुद्गला (४) Geez खात् 

तदस (ख) लादिकस्य (५) प्रायिभूतो वि (६) विभवोऽपि (9) सुक्तरंसारिति (८) सिधिप्र 

(९) @ पायभाव (१०) पकस्वमलस्वाः भागो fae (११) लोकेथक्तिरभिस्त० (१२) eteat 

aa at at मलसक० (१३) afaeat (१४) @afFe (a) fear: (१५) a a 

(१९) faarwanfze (च) सडम° (१७) घमिणा (१८) ताद (१९) fa | ननु खि 
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नतु fase) तस्मात् ताम्रकालिका-क्तयवद् अस्यापि पुंसो मलक्षय इत्यत्रापि 
नानुपपत्तिः । उक्तमत्रेव-- 

सहजा कालिका ताम्र TATA (१) न च तत्क्तयः । 
जायते तदरदस्य स्यात् पुरुषस्य Aare: | इति ।। ८७ 1) 

सहजमलक्तययुक्ता कमेक Cara दशयति-- 

अनेकभविकं कमं दग्धं (क) बीजमिवाऽणुभिः | 
भविष्यदपि संरु (२) येनेदं तद्धि भोगतः ॥ ce ॥ 

श्ननेकेषु भवेषु जन्मसु अजितं (३) सच्ितमनेकभविकं तत् संचितं कर्म (ख) 
श्रणुभिमेन्त्रर्बाजिमिव zi, यथा ated वीजमुपहत-सामथ्यं सत् अङ्करदानाय न 

मवति। यथा सुप्रभेदे-- 
गी बीजानि न प्ररोहन्ति भूतले | इति | 

तथा मन्त्रोपहत-शक्तिकं कमं फलदानाय न भवतीः । भविष्यत् आगामि कमाऽपि 
संरुद्धं सम्यक् मन्त्रशक्तया रुद्धं प्रतिबद्धम् । ननु तस्याऽचुतन्नलात् कथं प्रतिवन्ध 
इति । नेत् सत्यम् । अनुत्पाद (४) एवाऽस्य प्रतिवन्धः । यत् तस्योत्पादकं सहकारि 
FARA, तद् (५) दग्धवीजमिवेत्यक्तम (ग) | अतः प्रतिवद्धतवादागामि-कमेणोऽनुताद् 
इतयथेः। येन कमेणा पुनः इदं शरीरं निष्पादितमिति शेषः । तत् प्रार्ध-कर्म 
भोगतः उपभोगादेवोपरममुषयाति (६), नान्यथा । सुप्रमेदे-- 

शरीरार्ध-कमोणि भुज्यन्ते स्वयमेव तु | इति । 
तथा प्रार्धकमे-व्यतिरिक्तकमेणामेव deen निरोधः sar) एतश्च sed 

त्रिविधम्-ङच्छाप्रार्धम् अनिच्छाप्ररख्धं परेच्ाप्रार्धमिति। तथा- 
इच्छाऽनिच्छा परेच्छा च aed त्रिविधे स्मृतम् | 
अपथ्यसेविनश्चौरा राज-(७) दार-रता अपि | 
जानन्त एव STAY (८) मिच्छन्त्यारव्धकमेतः | (पच्चदशी ५-१५२।१५३) 

इदमिच्छाप्रारल्धपम् | 

स्वमावजेन कौन्तेय ! निवद्धः स्वेन कर्मणा | 
कत्त नेच्छसि यन्मोहात् (५) करिष्यस्यवशोऽपि तत् ।। ( मगवदुगीता--१८।६० ) 

इदमनिच्छाप्रारब्धप् | 

Or (१) ततृचया नच (क) दग्धो (२) deg येने (३) भाजितं (ख) तम् भग (४) अनु्छाद (५) तदग 
(ग) बौजमि्य (६) बोपरसुप० (©) जारां दाररता (८) जानंद्यविखानथं (६) तं मोहात् करिष्यसि वशो$पि तत् । 

पि ed ५ 
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नानिच्छन्तो न चेच्छन्तः (१) > 9 (२) । | 

सुखदुःखे भजन्येतत् परेच्छापूरवकमे हि (३) 11 ( पथ्चदशी--५।१६२ ) 7 

इदं परेच्छाप्राख्धम् ।८८॥ 
= 

नलु अशेषपाश~विनाशिका दीका अभ्युपगतः तया च स्वसत्ताभिव्यक्तौ (2) जाताया 

तस्मिन्नेव काले शरीरस्य पातः प्राप्नोति । तदटुक्तमव्रैव-- 

अरोषपाश-विद्रलेषो (५) यदि देवस्य (६) SAT | 

जातायाम्निष्पत्तौ कथं स्याद् agg: (9) स्थितिः ।। 

इत्याशङ्कय तां सूचरान्तरेण निरस्यति-- 

जातायां घरनिष्पत्तौ यथा चक्र' (८) भ्रमल्पि | 

पूरवसंस्कार-संसिद' तथा वपुरिदं waa ॥ ८९ ॥ 

घटस्य निष्पत्तिरभिव्यक्तिः, तस्यां (९) जातायाम् उतपन्नायामपि यथा चक्र श्रमति 

भ्रमणं भजते । तथा इदं दश्यमानं वपुः आत्मनः (१०) शरीरं पू्वसंस्कार-संसिद्धं पूवैः 

संस्कारेण धमौधर्मलन्तण-कारणजन्य-संस्कार-विशेषेण 
संसिद्धं धृतं सत् स्थितं तिष्ठति | 

aque; aera तावत् FHT भ्रामयेत् , घट-निष्पत्तौ जाताया- 

मपि पूर्ववद् यथा तचक्रं भ्रमत्येव । ्वसंस्कारानुवद्धमिदं शरीरम अथेनिष्प्त 

जातायामात्मबदवतिष्ठते (११) | 

नलु वेगात् तत्र चकत भ्रमणक्रिया भवति, (१२) तच निष्पन्नेऽपि फले युज्यते । एं 

शरीरे पुनस किंचिदन्यनिमिततं विद्यते । यन तस्याऽश्थानं स्यादिति । मैवम् । अशेष 

कर्मपरतयोऽत्र मया नाऽभ्युपगम्यते । यथा अवस्ित.वेगाखच-संस्काराद् भ्रमणं कायं च 

भवति । तथा धमीधमे-ल्तणात् कारणात् साधारण-लक्तण-संस्कारविरोषो भवति । 

देहपाते तथा चात्मा माति सवत्र सर्वदा ॥ ९० ॥ 

Or (१) नवैच्छ० (र) र्धसंमतः (३) पूर्वकं तु तत् (४) भि्यक्ता (५) fra 

(€) देवस्स दौचाया (9) agafeafae (८) चक्रभम्° (€) तद्या जा (qo) भात्मानं 

(११) त्मवदतिष्ठ (१२) भमन्ति तच्च (१३) गन्धं तव॒ (१४) दैव्या मतङ्ग (qu) पः अन्तरं संप्र 

न्क - > 



शतरन्रसंम्रहम् 

a यथा दीपः भग्ने घटे सति भिन्न (१) सति waa: सवासु fag aaa 

न: संकोचं विहाय aaa स्वतः-(२) प्रकाशो भवतीत्यथः । (३) तथा आं 

ae च (४) देहपाते देहान्ते देहस्य चैतन्य-संकोचक-शरीरस्य नाशे सति सवत्र 

Bae सर्वदा सर्वकाले माति प्रकाशते । देशतश्च कालतश्च अपरिच्छिन्नप्रका 

wader: | तथा ge 
० स ae यथा दीपो घटनाशे तु दीप्यते | 

। वटागुप्रो (५) यथा भान् (६) मुक्तौ चापि तथा भवेत् ॥ 
स्वमावज्ञानतो मुक्तिः (७) स जीवन्मुक्त ए हि | 

देहनाशे परा व्याप्रिधेटनाशे तु दीपवत् | इति ।। ९० ॥ 

इत्थं (८) पति-पञु-पाश-खरूप-निरूपण-द्वारेए आत्मनः केवलखद्धावस्थात्रय प्रतिपा 

+ (क) अस्य ज्ञानशाखस्याऽधिकायेनधिकारिः विवेकं निर्वासकारिकया (ख) परदशोयति-- 

प्रकटयसखेदं ज्ञानं मद् भक्तानां वरानने ! | * 

रक्षणीयं प्रयत्नेन तस्करेभ्यो धनं (९) यथा ॥ ९१ ॥ 

इति उमापतिरिवाचाथ-संगृहीत- 

शातरलसंग्रहः समाप्तः 

हे वरानने | देवीसंबोधनमेतत् । इदं ज्ञानं ज्ञायन्ते पत्यादयोऽनेनेति ज्ञानं शाखम् । 

4 तच et 
ज्ञानं वस्तु (१०) परिच्छेदो वस्तु च त्रिविधं स्मृतम् (११) । इति । ए 

मदभक्तानां मदूमजनवतां प्रकटयस्व प्रकाशय । दया-शान्तियुक्तानां देवाभनिशुर- 
भक्तानाम् अस्मिन् ज्ञान-शास्त्रे अधिकार (१२) BAIT: । तथाच तन्त्रे ग)-- ̀ - 

देयं शान्ताय दान्ताय शिवभक्ति-रताय च | : = 

शिववन्मन्यते यस्तु आचाय aT ।। ` ` 
शिवाद् गुरुतरा (१३) भक्तियस्य (१४) नित्यं गुरौ (१५) सद्। | 
तस्य देयमिदं ज्ञानमन्यथा न कदाचन || 

कै 

Or (१) faa शति (२) वैवसतत् प्रः (३) लथंः। निपाते सति तथा (४) च दहन्ते 

देहपाते fee (५) चटगुष्तो (६) भानु मुक्तौ चापि यथा (७) afa स (5) इत्यप 

(क) पाद्य wee (ख) कारिकायां (€) यनं (१०) जानवस्तुप ~ (११) Hea इति 

(१२) भ्धिक्ारि इ (ग) तेतृतनते (१३) सरो (१४) यधा (१५) गरी 
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 कालोत्तरे- यस्य देवे परा भक्ति do देवे तथा गुरौ | 
- नान्यशास््रे यदासक्ति (१) ज्ञानं तस्मिन्नु दापयेत् ॥ 
तथा सवज्ञानोत्तरे-गुरुदेवाभि-भक्ताय नित्य भक्तियुताय च । 
; प्रदातन्यमिद् शास्त्रं नेतरेभ्यः प्रदापयेत् 1) इति | 
अस्य ्ञानस्याऽनधिकारिलन्तणमाह-र्तणीयमियादि । यथा-लोके जनाः तस्क- ta: चोरेभ्यः सकाशात् धनं निक्तेपादीन् प्रयत्नेन प्रयासेन पालयन्ति, तथा ज्ञानसाधनं " चोरेभ्यः अभक्तादिभ्यः सकाशादिति । प्रयासेन गोपनीयमियथः । तथाच तन्त्र ̀  

इदं देति ! न दातव्यं ज्ञानसद्वावमुत्तमम् | 
Sea शठे qe अन्याय-पथवर्िने (२) इति ॥ 

सवज्ञानोत्तरे-- 
b
=
 

शिवसद्भावं (३) शिववक्ताद् विनिरीतम् | 
गुह्याद् Tee गुह्यमूहनीयं प्रयन्नतः || 
नाशिष्यायं प्रदातव्यं नापुत्राय कदाचन ॥ ५१ ॥ 

> 

इति उमापतिशिवाचाय-संगृरदीत-शतरनोस्लेखनी समाप्ता | 

॥ ॐ | 

॥ विनायकाय नमः ॥ 

॥ चिदम्बरेदवरशिव-कामसुन्दरभ्यां नमः॥ 

Or (१) यदाशक्तिज्ानं (र) वर्तिनेति (३) ana 



. & तत्त्रसं्रहः 

त्तत्रयनिणैयः 

~ स्वतन्तरतन्त्रम् 

१ नादकारिका 

१ कैलाससंहिता ` 
१ ,८सिद्ान्तरहस्यसारः 

३ 

& शिवधर्म 

६ मनुसंहिता 

सिद्धान्तम् 

७ ५) बरुणपद्धतिः 

€ सौरमंहिता ( पुराणम् ) 

५ स्कन्दपुराणम् 
yt ऋतम् ॥ 

“eae faa 
fan & 

९५ RTT 

ty Ararat 
२० TETRA, 
२० पश्वदशी ` 

२२ भगवद्गीता 

२९ वायव्यम् 5 

नादकार्कि (वृत्तिः) 
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17. 

AGAMANUSANDHANA SAMITI, त ~7A, Chaltabagzan Lane, Calcutta, ट 
LIST OF PUBLICATIONS ie 

lucia Commentaries. Paduhkapanchakewith Commentary, 3rd. Ed, 
भपञ्च्ार-तन्तम् ( 1/0 Tantra) एता I, का. With the Commentary 

of Padmapada and a gloss thereon, कलचङ़ामनिनिगम; 0 00 )—Introduction by Akshayakuma: 
Maitra, cr x. 

कुलायं बलनम् ( १7/44 Tantra )—The most authoritative work “on 
Kula Dharma, 

कालोविलात्-तन्तम् ( ववद Taritrg )=Introduction by Arthur Avalon. तन्वराजः ( Lantraraja )—Part I, & If, Commentary by SubhagSnanda-nitha, 
Full Summary ( 37 Pages ) in Bnglish by Arthur Avalon, कपुंरादि-सोवम् ( Karpirad;-stoirg )—With Introduction and Commentary 
Containing the esoteric interpretation of the hymn by Vimalananda-Swamt, 

काभकलाविलाघः ( Kamakalavilasg )—Com mentary by Na/anGnandanatha. 
Translation and notes by: Arthur Ayalon. 

Bhiivanopanishad)— Commentaries On «these. and” the Prayoga on the 
Bhavana by Bhaskararaya, Balwrichopanishad, Arunopanishad, with 
Commentary ; Kilikopanishad. Introduction by Arthur Ayalon. 

महानिरवांणतन्तम् ( Mahinirvina Tantra )—With the Commentary of Hlarihara- 
“nanda Bharati, 

कौलावलौनियंयः ( + )—By Jnanananda Paramahamsat 
ब्रह्मसंहिता ( Brakmasamhita ) with the commentary of Jiya Gosvami and 
Bishnusahasranama with the commentary of Shamkaracharya, Both 
these are highly venerated by Vaishnavas, Uefa RH { Shivaditilaka Tantra.) Part 1, & IL By Lakskmanadeshi- 
kendra. Commentary by Raghavabhasta named Lailarthiddarsha—wirh 
8 Summary ( 72 pages ) in English. चिद्गगन-चन्दिका ( Chidgagana-Chandrika )>by Kalidasa: an authoritative 
treatise on Shaiya and Shakta Philosophy with English and Sanskrit ताराभक्रिमुधारवः ( Téravakti-Sudharnava )—by Narasimgha Thakkur with 
English Tntroduction, 

शाक्तानन्दतरङ्गिणौ ( Sahtinandataranging )—By Brahmananda Giri, In Bengali 
Script with Bengali Translation, 
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